
INVITAŢIE LA  LICITAŢIE PUBLICĂ

Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

Reactivi de laborator-reactivi radioimunologici şi radiofarmaceutici.Obiectul achiziției:
33696500-0Cod CPV:

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  96  din  13.12.2016.
În scopul achiziţionării "Reactivi de laborator-reactivi radioimunologici şi radiofarmaceutici. "
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: CNAM

Cumpărătorul  invită  operatorii  economici  interesaţi,  care  îi  pot  satisface  necesităţile,  să  participe  la  procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor   Bunuri:

Bunuri  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1 Lotul 1.1
20.00Set1.1 T 3 total: Set de reagenti pentru determinarea

T3Total in ser sau plasma umana,
cu eprubete, codificate conform
continutului, marcate cu I125 1 fl,
cu activitatea I 125<165kBq,
Standarde min. 6 fl -0,5 ml  cu
concentratii 0; 0,75; 1,5; 3,0; 6,0;
12,0 nmol/l. ser control 2 fl -0,5 ml
Proba -50ml ser,  limitele de
detectie 0,1-12 nmol/l,
Specificitatea: L-T3, D-T3, TRIAC,
D-T4, r-T3, L-T4 ;
Sensibilitatea analitica 0,1 nmol/l
CV intra< 3% CV inter< 9%
Incubare nu mai mult decit 60
minute;  nu mai mult decit 3 etape.

33696500-0

22.00Set1.2 T4  Total: Set de reagenti pentru determinarea
T4Total in ser sau plasma umana cu
eprubete, codificate conform
continutului, marcate cu I125 1 fl,
cu activitatea I 125<110 kBq;
Standarde min. 6 fl -0,5 ml  cu
concentratii 0; 26; 53; 105; 210;
420 nmol/l.;  ser control 2 fl-0,5 ml
Proba -20mkl ser,  limitele de
detectie 13-400 nmol/l,
Specificitatea: L-T4, D-T4, TRIAC
TRIP TOP,  L-T3 Sensibilitatea
analitica 13 nmol/l,  CV intra< 5%
CV inter< 9%;       Incubare nu mai
mult decit 60 minute;   nu mai mult
decit 3 etape.

33696500-0

36.00Set1.3 Direct TSH : Set de reagenti pentru determinarea
TSH in ser sau plasma umana cu
eprubete, codificate conform
continutului, marcate cu I125 1 fl,
cu activitatea I 125 < 515kBq;
Standard  min.6 fl -1ml cu
concentratii 0; 26; 53; 105; 210;
420 nmol/l;   ser control 2 fl -1 ml
solutie pentru spălare 1 fl - 50 ml
Proba -100mkl ser cu diapazon de
detectie 13-400 nmol/l;
Specificitatea: reacţie încrucişată
hFSH>0,002% hLH, hCG, hGH

33696500-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

36.00Set1.3 Direct TSH : 0,001% Sensibilitatea analitica
0,020 mUI/l; Incubare nu mai mult
decit 60 minute; nu mai mult decit
3 etape.

33696500-0

26.00Set1.4 ANTI TPO- Set de reagenti pentru determinarea
Anti TPO  in ser sau plasma umana
cu eprubete, codificate conform
continutului, marcate cu I125 1 fl,
cu activitatea I 125 < 640 kBq;
Standarde  min. 6 fl - 0,4 ml, cu
concentratii 0; 13; 51; 160; 520;
3000 IU/ml; ser control 2 fl -0,4 ml;
solutie pentru spalare 1 fl - 50 ml
Proba -20mkl ser cu diapazon de de
detectie 4 - 3000 IU/ml ;
sensibilitatea analitica 11,9 IU/ml,
CV intra test 10% CV inter test <
10% Incubare nu mai mult decit 60
minute; nu mai mult decit 3 etape.

33696500-0

26.00Set1.5 Free T4 (T4 liber)  Set de reagenti pentru determinarea
T4 Liber in ser sau plasma umana
cu eprubete, codificate conform
continutului, marcate cu I125 1 fl,
cu activitatea I 125 < 310 kBq;
Standarde min.  6 fl -0,5 ml  cu
concentratii 0; 2,6; 12,1; 29,4; 83
pmol/l;  ser control 2 fl-0,5 ml
proba: 25 mkl ser;  diapazon: 0,5-
75 pmol/l sensibilitatea: 0,5 pMol/l
incubaţia: 90 min RT
reproductivitatea: CV intra test ≤
6,7% CV≤ 7%; valorile normale
11,5 to 23 pM.

33696500-0

2 Lotul 2.1
18.00Set2.1 Prolactin:   Set de reagenti pentru

determinarea prolactinei in ser sau
plasma umana cu eprubete,
codificate conform continutului,
marcate cu I125 1 fl, cu activitatea I
125   <370 kBq;
Standard  min. 6 fl -1 ml, cu
concentratii 0; 1,9; 9,5; 43; 86; 180
ng/ml;   ser control 2 fl -1 ml ;
soluţie pentru spălare - 50 ml Proba
-50mkl ser  cu diapazon de detectie
0,5-180 ng/ml;    Specificitatea: LH
0,04% TSH 0,01%  FSH 0,01%
HCG 0,01% GH 0,1% placentar
lactogen 0,1%  Sensibilitatea
analitica 0,5 ng/ml; CV intra < 3%
CV inter < 8%;  Incubare nu mai
mult decit 60 minute; nu mai mult
decit 3 etape.

33696500-0

10.00Set2.2 FSH:  Set de reagenti pentru determinarea
FSH in ser sau plasma umana cu
eprubete, codificate conform
continutului, marcate cu I125 1 fl,
cu activitatea I 125 < 370 kBq;
Standard  min. 6 fl -1 ml cu
concentratii 0; 0,48; 2,88; 28,8;
86,4; 173 UI/l; ser control 2 fl.-1
ml; solutie pentru spalare 1fl-50 ml
Proba -100mkl  ser cu diapazon de
detectie 0,2-180UI/l; Specificitatea:
FSH -50miU/l LH -1260 hCG -
4500 FSH +hCG -25+4500

33696500-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

10.00Set2.2 FSH: Sensibilitatea analitica 0,2UI/l,
CV intra< 3% CV inter< 6%
Incubare nu mai mult decit 90
minute; nu mai mult decit 3 etape.

33696500-0

10.00Set2.3 LH:  Set de reagenti pentru determinarea
LH in ser sau plasma umana cu
eprubete, codificate conform
continutului, marcate cu I125 1 fl,
cu activitatea I 125 <  370 kBq;
Standarde min.  6 fl -1 ml, cu
concentratii 0; 0,5; 3; 28; 75; 184
UI/l , ser control 1 fl -1 ml, solutie
pentru spalare 1fl -50 ml Proba -
100mkl  ser cu de detectie 0,2-180
UI/l, Specificitatea: TSH 0,5 FSH
1,05 hcG 0,5 TSH +LH 21,7 , FSH
+LH 22, hCG +LH 26,8
Sensibilitatea analitica 0,2 UI/l,
Incubare nu mai mult decit 90
minute; nu mai mult decit 3 etape.

33696500-0

18.00Set2.4 Testosterone:  Set de reagenti pentru determinarea
testosteronei in ser sau plasma
umana cu eprubete, codificate
conform continutului, marcate cu
I125 1 fl, cu activitatea I 125
<185kBq;
Standard min. 6 fl 0,5 ml cu
concentratii 0; 0,1; 0,4; 1; 4,4; 23
ng/ml;  ser control 1fl -0,5 ml Proba
-50mkl ser cu diapazon e detectie
0,025-20 ng/ml/ml;  Specificitatea:
Testosterone 100%
Dihidrotestosteron 10% 19-
Nortestosteron 5% Sensibilitatea
analitica 0,025 ng/ml, CV intra
15% CV inter 15%; Incubare nu
mai mult decit 3 ori; nu mai mult
decit 3 etape.

33696500-0

3 Lotul 3
8.00Set3.1 Anti corpi la TG (AT/TG):  Set de reagenti pentru determinarea

Anti TG in ser sau plasma umana
cu eprubete, codificate conform
continutului, marcate cu I125 1 fl,
cu activitatea I 125 <325 kBq;
Standarde min. 6 fl -0,5 ml,   cu
concentratii 0; 32; 96; 290; 1090;
3390 UI/ml;  ser control 2 fl-0,5 ml
Proba -50mkl ser,  limitele de
detectie 5- 3000IU/ml,
Specificitatea: numai anti-TG  .
Sensibilitatea analitica 5 IU/mll,
CV intra< 5% CV inter< 9%;
Incubare nu mai mult decit 90
minute;   nu mai mult decit 3 etape.

33696500-0

4 Lotul4
8.00Set4.1 Cortizol:   Set de reagenti pentru

determinarea cortizolului  in ser sau
plasma umana cu eprubete,
codificate conform continutului,
marcate cu I125 1 fl, cu activitatea I
125 <260 kBq,
Standard  min.6 fl -0,5 ml, cu
concentratii 0; 20; 70; 200; 700;
2000 nmol/l;  ser control 2 fl-0,5 ml
Proba -20mkl ser cu diapazon de
detectie 10-2000 nmol/l,

33696500-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

8.00Set4.1 Cortizol: Specificitatea: prednizone 0,1%
prednisolone 6% cortizone 1,5%
dexametazone 0,1%; Sensibilitatea
analitica 10 nmol/l, Incubare nu mai
mult decit 90 minute; nu mai mult
decit 3 etape.

33696500-0

5 Lotul 5
6.00Set5.1 Progesteron:   Set de reagenti pentru

determinarea progesteronei in ser
sau plasma umana cu eprubete,
codificate conform continutului,
marcate cu I125 1 fl, cu activitatea I
125  <185 kBq; 1fl.
Standard min. 6 fl -0,5 ml cu
concentratii 0; 0,1; 0,55; 2,2; 13; 60
ng/ml;  ser control 2 fl-1 ml Proba -
50mkl ser cu diapazon de detectie
0,05-60 ng/ml;
Specificitatea:progesteron 100% L-
Pregnanedione 13,8% B-
pregnanedione -7,7% Sensibilitatea
analitica 0,05 ng/ml,CV intra < 9%
CV inter  <10% Incubare nu mai
mult decit 60 minute; nu mai mult

33696500-0

6 Lotul 6
12.00Set6.1 Estradiol:     Set de reagenti pentru

determinarea estradioluluil in ser
sau plasma umana cu eprubete,
codificate conform continutului,
marcate cu I125 1 fl, cu activitatea I
125  <142 kBq,
Standard  min.6 fl -1ml cu
concentratii 0; 8; 25; 125; 500;
1500; 5000 pg/ml ; ser control 1fl -
1 ml proba -100mkl ser cu diapazon
6-5000 pg/ml Specificitatea:
estradiol 100% estrone 1,3%  estriol
0,7% Sensibilitatea analitica <6
pg/ml CV intra 15% CV inter 15%;
Incubare nu mai mult decit 3 ori; nu
mai mult decit 3 etape.

33696500-0

7 Lotul 7
5.00Set7.1 Choriogonadotropin (HCG)  Set de reagenti pentru determinarea

honadotropinei horionica in ser sau
plasma umana cu eprubete,
codificate conform continutului,
marcate cu I125 1 fl, cu activitatea I
125 <260 kBq;  Standarde  min. 6 fl
- 0,4 ml, cu concentratii 0; 8.2;
27.4; 82; 274; 820 IU/ml; ser
control 2 fl -0,4 ml; solutie pentru
spalare 1 fl - 50 ml Proba: 50mkl
plasma sau ser Diapazon: 0, 10 pînă
la ,250kiu/L Sensibilitatea: 2,5
kiu/L Calibrarea: WHO4”IS 75/589
Incubarea: 60min, RT
Specificitatea: reacţie încrucişată cu
TSH, FSH, LH şi o subunitate are
<1.0% Reproductivitatea: CV intra
test<7.3% CV inter test <9.5% Test
de recuperare: 88 to 110% Valori
normale:: la 2-lea trimestru de la 10
pînă la 100 kiu/L, al 3-lea trimestru
de la 3 pîna la 50 kiu/L Incubare nu
mai mult decit 60 minute; nu mai
mult decit 3 etape.

33696500-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

8 Lotul 8
5.00Set8.1 Estriol  (E3) Set de reagenti pentru determinarea

Estriolului in ser sau plasma umana
cu eprubete, codificate conform
continutului, marcate cu I125 1 fl,
cu activitatea I 125 <220 kBq;
Standarde  min.7 fl cu concentratii
0; 0.09; 0.4; 1.3; 5.5; 23; 65 ng/ml;
ser control 2 fl -0,4 ml solutie
pentru spalare 1 fl - 50 m l Proba:
25mkl, ser or plasma Diapazon: 0.
01 - 65ng/ml Sensibilitatea: 0.01
ng/ml Incubaţia: 30 min RT spalare
1 fl - 50 m l Proba: 25mkl, ser or
plasma Diapazon: 0. 01 - 65ng/ml
Sensibilitatea: 0.01 ng/ml Incubaţia:
30 min RT .

33696500-0

9 Lotul 9 Reactive radiofarmaceutice pentru
investigaţii “In Vivo” .

3.00Set9.1 Generator Tc99 m Activit 7,5 Gbg caracteristica BCC
421732-87 concetratia NaCl 9+/-1
mg/ml pt -solutiei 4,0-7,0
concentratia adause negative <Nh-5
Ln Hg -2,5 Al- 2,0 Adaos
radionuclid % de la activit. Tc(( m
nu mai mult de Mo99-0,02 Activit
nom. Tc99 m 0,4 n

33696500-0

2.00Set9.2 Kit  Tc 99m – colloid Flaconul conţine:10 mg fluorură de
sodiu 0,15mg clorură stanoasă (Sn
Cl2) 0,50 mg polivinil-pirrolidonă
0,32 mg clorură de sodiu A se
păstra la temperature 2- 80C  În
timpul transportării (nu mai mult de
7 zile)                    pînă la  35 0  C

33696500-0

11.00Set9.3 Solutie izotonica de sodiu Iodhippurate Code MF 18 radioactiv concent. 78
mb, activitate specific 5,2 mb,
radionuclidă > 97%, radionuclidă
pură >97% concentraţia I hipurat
7/131 -15 mg volum 0,52 cm3

33696500-0

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
la comanda cumpărătorului, conform necesităţilor şi posibilităţilor  reale ale cumpărătorului, în decurs de 10 zile.
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

1 Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

Nu se cere Nu

2 Capacitatea minimă de producere sau echipamentele
necesare

Nu se cere Nu

3 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)

Nu se cere Nu

4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau
de resurse creditare în sumă de minim (suma)

Nu se cere Nu

5 Oferta   confirmată  prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului; F3.1, F4.1, F4.2

Da

6 Garanţia pentru ofertă F3.2– formularul garanţiei bancare Da
7 Formularul informativ despre ofertant  formularul  F3.3, confirmată  prin aplicarea semnăturii

şi ştampilei Participantului;
Da

8 Declaraţia privind conduita etică a şi neimplicarea în
practici frauduloase şi de corupere

F3.4,  confirmată  prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului;

Da

9 Declaraţia privind situaţia personală a operatorului F3.5,  confirmată  prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Da
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

economic Participantului;
10 Certificat de înregistrare a întreprinderii  copie – emis de Camera Înregistrării de Stat (MDI),

confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului;

Da

11 Certificat de atribuire a contului bancar  copie - eliberat de banca deţinătoare de cont,
confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului;

Da

12 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,
contribuţiilor

copie eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmat prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;

Da

13 Licenţa de activitate  în cazul în care activitatea se
licenţiază în domeniul dat

 copie- confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului;

Da

14 Autorizaţie de la producător  copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului;

Da

15 Declaraţie (certificat de conformitate) Declaraţie (certificat de conformitate) – în copie de  la
producător, confirmată de ştampila şi semnătura
Participantului sau marca CE cu lista reactivilor
anexată- copie confirmată de ştampila şi semnătura
Participantului;

Da

16 Cerinţe obligatorii: 1. Concentraţiile standardelor trebuie să coinicidă cu
cele indicate în specificaţiile tehnice pentru a respecta
curbele de calibrare.                                         2.
Termenul de valabilitate a reactivilor din momentul
livrării: 7-12 saptamiini.
3. Activitatea I 125 trebuie să fie cît mai mică din
punct de vedere a securităţii personalului medical şi
pacienţilor.                                                                4.
Eprubete trebuie sa fie marcate, indicînd continutul.
5. Radiofarmaceuticele propuse în timpul determinării
concentraţiei hormonilor să nu necesite aparate
suplimentare.                                                                6.
Transportarea reactivelor de la agentul economic la
cumparator sa se efectueze cu transport echipat special
conform NFRP 2000 (Normele Fundamentale de
Radioprotectie).
7. Se va da prioritate reactivilor propuşi din care este
posibil de efectuat cît mai multe probe.
8. Fiecare set trebuie să conţină 4-6 probe pentru
control.

Da

Informație Suplimentară:
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor
de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63
Tel.: 275121 ,  Fax: 275121 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: MARŢINIUC VALERIU, şef laborator medicina nucleară

Setul de documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei,
numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei
de 0.00 lei pentru fiecare set. Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa autorității contractante, cu nota ''Pentru setul
documentelor de licitaţie'', conform următoarelor detalii:

Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru
Denumirea Băncii: B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau
Codul fiscal: 1003600153267
Contul de decontare/trezorerial:
Contul bancar: 74VI000002251017130

Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic de dreptul de a depune oferta
în cadrul procedurii  respective de achiziție.

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul
SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

Întocmirea ofertelor:

Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei
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responsabile, puse în plic, sigilate şi ştampilate, urmează a fi prezentate

pînă la: 03.01.2017 10:00
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63, IMSP AMT Centru, bir.208pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 60 zile

în prezenţa fizică  sau  prin  mijloace electronice a membrilor  grupului de lucru  al  autorității  contractanteOfertele vor fi deschise
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

03.01.2017 10:00la:
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63, IMSP AMT Centru, bir.208pe adresa:

Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de

Garanție bancară
Garanție prin transfer
în valoare de 1%

Contractul intră sub incidența Acordului OMC   - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat ''REGISTRUL
DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE''. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: ŢURCANU RITA


