
ANUNŢ/INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
la procedura de achiziţie a bunurilor/serviciilor 

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic 
2. IDNO: 1003600151023 
3. Tip procedură achiziţie: Valoare Mică 
4. Obiectul achiziţiei: Servicii de mentenanţă şi reparaţie externă a dispozitivelor medicale 

„Sakura" 
5. Cod CPV: 50420000-5 
6. Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării Servicii de mentenanţă şi 

reparaţie externă a dispozitivelor medicale „Sakura" conform necesităţilor IMSP Institutul 
Oncologic (în continuare - Cumpărător). Pentru perioada bugetară 2019, este alocată suma 
necesară din: Buget propriu. 

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii: 

Nr. d/o Categoria Model Nr. de serie Producător Data producerii 

Criostat pentru microtom Tissue-Tek Cryo3 58050150-1211 Sakura Finetek 
Co., Ltd. 

Instalarea 
chiturilor de 

01.01.2014 

1 

mentenanţă 
preventivă. 

1 
încărcarea cu 
refrigerent a 
sistemului la 
necesitate. 

Dispozitiv pentru colorarea Tissue-Tek 61330699-1114 Sakura Finetek Instalarea 01.01.2014 
lamelelor din sticla Prisma Co., Ltd. chiturilor de 

mentenanţă 
preventive. 

Lubrifierea 
părţilor mecanice. 

Calibrarea 

2 mişcării braţelor 
robotice. 

Analiza erorilor 
apărute şi 
înlăturarea lor. 

Efectuarea de 
update al softului 
în caz că au apărut 
versiuni noi. 

Dispozitiv pentru colorarea Tissue-Tek 61330702-1114 Sakura Finetek 01.01.2014 
lamelelor din sticla Prisma Co., Ltd. 

Dispozitiv pentru colorarea Tissue-Tek 61330703-1114 Sakura Finetek 01.01.2014 
lamelelor din sticla Prisma Co., Ltd. 

5 Dispozitiv pentru colorarea 
lamelelor din sticla 

Tissue-Tek 
Prisma 

61330705-1114 Sakura Finetek 
Co., Ltd. 

01.01.2014 

Dispozitiv pentru 
includerea probelor 

histologice sub lamele din 
sticla 

Tissue-Tek Glas 
g2 

65020321-0514 Sakura Finetek 
Co., Ltd. 

Instalarea 
chiturilor de 
mentenanţă 
preventive. 

Verificarea 
integrităţii 
sensorilor. 

01.01.2014 

6 
Curăţirea 
tuburilor de 
vacuum şi testarea 
performanţei 
sistemei de 
vacuum. 

Lubrifierea 
părţilor mecanice. 

Calibrarea 
mişcării braţelor 

1 



robou ce 

Aaaihz eror.icr 
apir.-a $i 
irJturarea Ier 

Q e c k a n ie 
updaie i seft: : 
in caz că ai api-j: 
\ers:um noi. 

7 

Dispozitiv pentru 
includerea probelor 

histologice sub lamele din 
sticla 

Tissue-Tek Glas 
g2 

65020338-0614 Sakura Finetek 
Co., Ltd. 

01 01.2014 

8 

Dispozitiv pentru 
includerea probelor 

histologice sub lamele din 
sticla 

Tissue-Tek Glas 
g2 

65020341-0614 Sakura Finetek 
Co., Ltd. 

01.012014 

9 

Procesor de tesuturi Tissue-Tek Vip 6 60321009-1014 Sakura Finetek 
Co., Ltd. 

Curăţirea 
sensorilor şi 
conectorilor 
pentru containere. 

Curăţirea 
sistemului de aer 
şi verificarea stării 
lui, curăţirea 
rezervoarelor de 
condensat. 

Instalarea 
chiturilor de 
mentenanţă 
preventive. 

Analiza erorilor 
apărute şi 
înlăturarea lor. 

Efectuarea de 
update al softului 
în caz că au apărut 
versiuni noi. 

01.01.2014 

10 
Procesor de tesuturi Tissue-Tek Vip 6 60321058-1214 Sakura Finetek 

Co., Ltd. 
01.01.2014 

11 

Procesor de tesuturi Tissue-Tek Vip 6 60321060-1214 Sakura Finetek 
Co., Ltd. 

Diagnosticarea 
dispozitivului si 

repararea cu 
includerea 
pieselor de 

schimb necesare. 

01.01.2014 

12 

Statie de includere la 
parafina 

Tissue-Tek Tec 5 52301657-1114 Sakura Finetek 
Co., Ltd. 

Curăţirea modului 
cryo. 

Umplerea cu 
refrigerent a 
modulului Cryo la 
necesitate. 

01.01.2014 

13 Statie de includere la 
parafina 

Tissue-Tek Tec 5 52301661-1114 Sakura Finetek 
Co., Ltd. 

01.01.2014 

14 Statie de includere la 
parafina 

Tissue-Tek Tec 5 52301662-1114 Sakura Finetek 
Co., Ltd. 

01.01.2014 

15 Statie de includere la 
parafina 

Tissue-Tek Tec 5 52301663-1114 Sakura Finetek 
Co., Ltd. 

01.01.2014 

16 
Statie de includere la 

parafina 
Tissue-Tek Tec 5 52311661-1114 Sakura Finetek 

Co., Ltd. 
01.01.2014 

7. Termenul de livrare/prestare solicitat şi locul destinaţiei finale: Conform necesităţilor 
IMSP IO la comandă prin fax sau telefon în decurs de 24 ore INCOTERMS DDP. 

8. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

2 



Nr. 
d/o 

Denumirea 
documentului/cerinţei 

Cerinţe suplimentare faţă de document Oblig 
ativit 
atea 

î Formularul ofertei Original, conform formularului F3.1 - confirmată prin semr.Srjra 
şi ştampila ofertantului 

DA 

2 Formularul informativ despre ofertant original, conform formularului F3.3 - confirmată prin 
semnătura şi ştampila ofertantului 

DA 

3 Dovada înregistrării persoanei juridice, în 
conformitate cu prevederile legale din ţara în 
care ofertantul este stabilit 

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din 
Registrul de Stat al persoanelor juridice copie, confirmată prin 
aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului Operatorul economic 
nerezident va prezenta documente din ţara de origine care 
dovedesc forma de înregistrare /atestare ori apartenenţa din punct 
de vedere profesional 

DA 

4 Neîncadrarea în situaţiile ce determină 
excluderea de la procedura de atribuire, ce 
vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 
03.07.2015 

Declaraţie pe proprie răspundere, conform formularului F3.4 -
original, confirmat prin semnătura şi ştampila Ofertantulu; 

DA 

5 Ultimul raportul financiar, avizat şi 
înregistrat de organele competente, copie 

confirmată prin semnătura şi ştampila candidatului DA 

6 Certificatul bancar confirmată prin semnătura şi ştampila candidatului DA 

7 Licenţa de activitate confirmată prin semnătura şi ştampila candidatului DA 

9. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita 
clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: 
a) Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic 
b) Adresa: Testemitanu 30 
c) Tel: 0-22-85-26-70 
d) Fax:0-22-72-78-80 
e) E-mail: vitaliejora@mail.ru 
f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Vitalie Jora Şef serviciul AP 

10. întocmirea ofertelor: Oferta şi documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fară 
corectări, cu număr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile şi urmează a fi 
prezentate: 
- pînă la: ora [23:00] 
- pe: data [16.01.2019] 
- pe adresa: [E-Licitaţie]. 

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

11. Criteriul de atribuire este: [preţul cel mai scăzut pe lot], 

12.Termenul de valabilitate a ofertelor: [30 zile]. 

13. Garanţia pentru ofertă: [„Nu se cere "] 
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de 0 %. în formă de: 

Garanţie bancară sau 
Transfer la contul autorităţii. 

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota "Garanţia pentru 
ofertă la cererea ofertelor de preţuri nr. din " conform 
următoarelor detalii: 
(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; 
(b) datele bancare [indicaţi]; 
(c) codul fiscal [indicaţi]; 
(d) contul de decontare [indicaţi]; 

3 
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(e) contul trezorerial [indicaţi]; 
(/) contul bancar [indicaţi]; 
(g) trezoreria teritorială [indicaţi], 

14. Contestaţiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de preţuri se depun la 
sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicaţi adresa] 

15. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 199 999,00 lei 

Conducătorul grupului de lucru: 

i 

L.Ş. 

Ex. Vitalie Jora 
Tel. 85-26-70 

4 



Condiţiile de predare-primire a lucrărilor 

1. Certificat privind atestarea tehnico-profesională (certificat de instruire) a 
personalului care va efectua deservirea pentru modelul solicitat. 

2. Autorizaţie radiologică eliberată de Agenţia Naţională de Reglementare a 
Activităţilor Nucleare şi Radiologice pentru dispozitivele de imagistică. 

3. Timpul de reacţionare de la chemarea inginerului, in timp maxim de 24 ore şi 
soluţionare problemei nu mai mult de 72 ore. 

4. Orice activitate sau intervenţie, asupra dispozitivului se va efectua doar în 
prezenţa Bioinginerului local. 

5. Instalarea sau schimbarea pieselor, accesoriilor şi consumabilelor în prezenţa şi 
cu acordul Bioinginerului local. 

6. Orice lucrare efectuată asupra dispozitivului trebuie să evite defecţiunile tehnice, 
în caz contrar toate cheltuielite vor fi suportate de prestatorul de servicii. 

7. Prezentarea "Graficului lucrărilor planificate" pentru Mentenanţă Preventivă, 
Calibrare şi Verificare a parametrilor conform manualului de utilizare şi tehnic a 
dispozitivului cu indicare Preţului (lei) pentru fiecare lucrare din graficul 
planificat. 

8. în urma efectuării serviciilor de mentenanţă preventivă, în cazul în care se va 
depista defectul unui accesoriu/piese se va prezenta în trei exemplare un "Act de 
defectare", în care va fi explicat cauza defectului şi vor fi enumerate 
accesoriile/piesele defectate, actul la rîndul său fiind semnat de ambele părţi. 

9. După îndeplinirea lucrărilor „Actul de predare-primire a lucrărilor efectuate", se 
va prezenta în trei exemplare. în el se va include toate lucrările ce sau efectuat şi 
preţul fiecărei lucrări. 

10. în caz de repararea a dispozitivului este necesar de întocmit un "Act de 
instalare a pieselor/accesorilor". 

11. în caz că repararea nu poate fi efectuată în cadrul IMSP-ului şi este necesar 
deplasarea dispozitivului/modulului/accesoriilor sau a unei componente la 
producător/reprezentatul oficial pentru soluţionarea problemei, este necesar de 
întocmit act predare-primire cu semnătura Bioinginerului local. 

12. Prestatorul se obliga sa ofere garanţie lucrărilor efectuate pe o perioada de cel 
puţin 3 luni de la data întocmirii raportului de servis. 



Condiţiile de predare-primire a lucrărilor 

1. Certificat privind atestarea tehnico-profesională (certificat de instruire) a 
personalului care va efectua deservirea pentru modelul solicitat. 

2. Timpul de reacţionare de la chemarea inginerului, in timp maxim de 24 ore 
şi soluţionare problemei nu mai mult de 72 ore. 

3. Orice activitate sau intervenţie, asupra dispozitivului se va efectua doar în 
prezenţa Bioinginerului local. 

4. Instalarea sau schimbarea pieselor, accesoriilor şi consumabilelor în 
prezenţa şi cu acordul Bioinginerului local. 

5. Orice lucrare efectuată asupra dispozitivului trebuie să evite defecţiunile 
tehnice, în caz contrar toate cheltuielite vor fi suportate de prestatorul de 
servicii. 

6. Prezentarea "Graficului lucrărilor planificate" pentru Mentenanţă 
Preventivă, Calibrare şi Verificare a parametrilor conform manualului de 
utilizare şi tehnic a dispozitivului cu indicare Preţului (lei) pentru fiecare 
lucrare din graficul planificat. 

7. în urma efectuării serviciilor de mentenanţă preventivă, în cazul în care se 
va depista defectul unui accesoriu/piese se va prezenta în trei exemplare un 
"Act de defectare", în care va fi explicat cauza defectului şi vor fi enumerate 
accesoriile/piesele defectate, actul la rîndul său fiind semnat de ambele părţi. 

8. După îndeplinirea lucrărilor „Actul de predare-primire a lucrărilor 
efectuate", se va prezenta în trei exemplare. în el se va include toate 
lucrările ce sau efectuat şi preţul fiecărei lucrări. 

9. în caz de repararea a dispozitivului este necesar de întocmit un "Act de 
instalare a pieselor/accesorilor". 

10. în caz că repararea nu poate fi efectuată în cadrul IMSP-ului şi este necesar 
deplasarea dispozitivului/modulului/accesoriilor sau a unei componente la 
producător/reprezentatul oficial pentru soluţionarea problemei, este necesar 
de întocmit act predare-primire cu semnătura Bioinginerului local. 

11. Prestatorul se obliga sa ofere garanţie lucrărilor efectuate pe o perioada de 
cel puţin 3 luni de la data întocmirii raportului de servis. 


