
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: Reagenţi şi Consumabile pentru realizarea temei ştiinţifice 
5. Cod CPV: 33696500-0 
6. Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării Reagenţi şi Consumabile pentru 

realizarea temei ştiinţifice conform necesităţilor IMSP Institutul Oncologic (în continuare -
Cumpărător). Pentru perioada bugetară 2020, 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 Cod CPV 

Denumirea 
bunurilor/serviciilor 

solicitate 

Unitatea 
de 

măsură 
Cantitatea Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de referinţă 

Reagenţi 

1.1 

33696500-0 

Kit de izolare a ADN-ului tumoral 
liber circulant 

Buc 5 

Format: izolare pe coloane 

Tip probe: ser, plasmă 

Purificare: ADN şi ARN liber circulant 

Volum probă: 1 - 5 mL 

Aplicare: PCR, RT-PCR 

Nr. teste: 50 

1.2 
33696500-0 Kit de izolarea a ADN-ului genomic 

din ţesut FFPE Buc 2 

Format: izolare pe coloane 

Tip probe: ţesut FFPE 

Purificare: ADN 

Volum probă: 1 - 8 secţiuni 

Aplicare: PCR, RT-PCR 

Nr. teste: 50 

1.3 

33696500-0 

Qubit dsDNA HS Assay Kit Buc 2 

Gama de cuantificare: 0,2 - 100 ng 

Tip probă: ADN dublucatenar 

Pentru utilizare cu: Fluorometru Qubit 3.0 Nr. 
reacţii: 100 

Suma estimativă pe Lotul I f ă r ă TVA: 31 550,00 lei 

Lotul II. Consumabile 
2.1 

33696500-0 

Vârfuri cu filtru 0.5 - 10 uL Buc 9600 RNAse, ADNase şi pirogen free 

2.2 

33696500-0 

Vârfuri cu filtru 10 - 200 uL Buc 9600 RNAse, ADNase şi pirogen free 

2.3 

33696500-0 

Vârfuri cu filtru 100 - 10000 uL Buc 9600 RNAse, ADNase şi pirogen free 

2.4 

33696500-0 

Tuburi Sterile Crio Buc 4000 

Material: polipropilenă 

Volum: 1.2 mL 

Temperatură: - 86 °C 

RNAse, ADNase şi pirogen free 

Cu capac filetabil 

2.5 

33696500-0 

Tuburi Sterile Crio Buc 500 

Material: polipropilenă 

Volum: 5 mL 

Temperatură: - 86 °C 

RNAse, ADNase şi pirogen free 

Cu capac filetabil 

2.6 Capace pentru microtuburi cu filet Buc 200 Aplicare: pentru criotuburi 1.2 mL 

2.7 Inserţii cu coduri de culori Buc 600 Aplicare: pentru criotuburi 1.2 mL 

2.8 Tuburi pentru ADN tumoral liber 
circulant Buc 200 

Volum: 10 mL 

Aplicare: conservarea ADN-ului tumoral liber 
circulant 

1 



Stabilitate ADN-ului tumor liber circulant: până 
la 14 zile 

Vacumate 

2.9 Tuburi cu gel separator Buc 500 

Volum: 5 mL 

Aditiv: ciot activator 

Vacumate 

2.10 Holdere pentru eprubete vacumate Buc 500 

2.11 Ace pentru eprubete vacumate Buc 500 

2.12 Geantă izotermală pentru 
transportarea probelor biologice 

Buc 6 Capacitate: 6 litri 

2.13 Container steril Buc 500 
Marerial: polipropilenă 

Volum: 20 mL 

2.14 Stativ pentru tuburi Buc 20 
Aplicare: criotuburi 1.2 mL 

Capacitate: 100 tuburi 

2.15 Tampoane sterile Buc 500 
RNAse, ADNase free 

în tub de propilenă 

2.16 Citoperiuţe Buc 1000 Aplicare: colectarea materialului urogenital 

2.17 Tuburi cu mediu de transport Buc 1000 
Aplicare: tampon vaginal, tampon orofaringian 

2.18 Pungi cu fermoar (Zip-lock) Buc 1000 
Material:Polietilena transparenta 

Dimensiune: 120x180 mm 

2.19 Eprube vacumate K3EDTA Buc 500 
Volum: 1,5 mL 

Tip: K3EDTA 

2.20 
Tuburi Ependorff 

Buc 3000 Volum: 1,5 mL 

Suma estimativă pe Lotul II fără TVA: 67 480,00 lei 

Suma estimativă totală fără TVA: 99 030,00 lei 

7. în cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune 
oferta (se va selecta): 
1) Preţul cel mai scăzut pe loturi; 

8. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite 

9. Termenii şi condiţiile de executare solicitaţi: 

Conform necesităţilor IMSP IO la comandă prin fax sau telefon în decurs de 5 zile pe 
parcursul anului 2020 INCOTERMS DDP ; 

10. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020 

11. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai 
în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică 

12. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere 
de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică 

13. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot 
determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile 
minime) al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate 
(E lUAE, documentaţie): 

Nr. 
d/o 

Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Oblig 
ativita 
tea 

1 Formularul ofertei Original, conform formularului F3.1 — 
confirmată prin semnătura electronica şi 
ştampila ofertantului 

DA 

2 Dovada înregistrării persoanei 
juridice, în conformitate cu 

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii / 
extras din Registrul de Stat al persoanelor 

DA 
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prevederile legale din ţara în care 
ofertantul este stabilit 

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 

3 Certificatul bancar confirmată prin semnătura şi ştampila 
candidatului 

DA 

4 Actul care atestă dreptul de a presta 
serviciile menţionate 

confirmată prin semnătura şi ştampila 
candidatului 

DA 

5 Specificaţii tehnice F. 4.1 
confirmata cu semnătura si ştampila 

participantului 
DA 

6 Specificaţii oferta F 4.2 
confirmata cu semnătura si ştampila 

participantului 
DA 

14. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrânse şi al 
procedurii negociate), după caz: nu se aplică 

15. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza 
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): nu se aplică 

16. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): nu se 
aplică 

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut pe 
loturi 

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, 
precum şi ponderile lor: 

Denumirea factorului de evaluare Ponderea 
r. % 
d/o 

nu se aplică 

19. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: [ora exactă] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP 
pe: [data] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP 

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA 
RSAP 

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile 

22. Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP 

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu 
excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP". 

24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _Limba 
română 

25. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale 
Uniunii Europene: nu se aplică 

(se specifică denumirea proiectului şi/sau programului) 
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26. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor: 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor 
Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; 
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 

27. Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respective 
(dacă este cazul): nu se aplică 

28. în cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor viitoare: 
nu se aplică 

29. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un 
astfel de anunţ:_nu a fost publicat un anunţ de intenţie 

30. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare: 17.02.2020 

n cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta: 
Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 

depunerea electronică a ofertelor sau a 
cererilor de participare 

Se acceptă 

sistemul de comenzi electronice Nu se acceptă 

facturarea electronică Se acceptă 

plăţile electronice Se acceptă 

32. Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al 
Organizaţiei Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre 
publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică 

(se specifică da sau nu) 

33. Alte informaţii relevante: 

Conducătorul grupului de lucru: f ' f i s ă •e L.S. 

Ex. Vitalie Jora 
Tel. 85-26-70 

4 

mailto:contestatii@ansc.md

