
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: Analizator automat ale gazelor si electroliţilor în sânge 
5. Cod CPV: 33100000-1 
6. Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării Analizatorului automat ale 

gazelor si electroliţilor în sânge 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: 

Analizator automat ale gazelor si electroliţilor în sânge 

Descriere 
Analizator de gaze si electroliţilor în sânge complet automat, utilizat în 
secţia de reanimare pentru diagnosticarea rapidă a stării pacienţilor în stare 
critică 

Parametrul Specificaţia 

Tip analizator sistem de tip deschis Da 

Tip probă Sfnge 

arterial Da 

Tip probă Sfnge venos Da Tip probă Sfnge 
capilar Da 

Tip probă Sfnge 

mixt Da 

Volum probă 

Seringă < 200 (J.L 
Volum probă Capilar < 100 \iL 

Parametri 
inasurati si 
calculaţi 

pH Da 

Parametri 
inasurati si 
calculaţi 

pC02 Da 

Parametri 
inasurati si 
calculaţi 

p 0 2 Da 

Parametri 
inasurati si 
calculaţi 

C a - - Da 

Parametri 
inasurati si 
calculaţi 

Na+ Da 

Parametri 
inasurati si 
calculaţi 

Hct Da 
Parametri 
inasurati si 
calculaţi 

Cl- Da Parametri 
inasurati si 
calculaţi 

K+ Da 
Parametri 
inasurati si 
calculaţi BEb (Base Excess in blood) Da 

Parametri 
inasurati si 
calculaţi 

BEecf (Base Excess in extracellular fluid) Da 

Parametri 
inasurati si 
calculaţi 

TC02 (Total Carbon dioxide) Da 

Parametri 
inasurati si 
calculaţi 

H C 0 3 - (Bicarbonate) Da 

Parametri 
inasurati si 
calculaţi 

SBC (Standard Bicarbonate) Da 

Parametri 
inasurati si 
calculaţi 

Ct02 (Oxygen Content) Da 

Parametri 
inasurati si 
calculaţi 

pH (T) (pH temperature corrected) Da 
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A-aD02 (Alveolar arterial oxygen gradient) Da 
RI (Respiratory Index) Da 
THb (Total Hemoglobin) Da 

P 0 2 (T) (P02 temperature corrected) Da 
PC02 (T) (PC02 temperature corrected) Da 
S02c (Oxygen Saturation) Da 
Ca++ (7.4) (for 7.2<pH<7.6) Da 

Spălare automată Da 

Calibrare 
Automat Da 

pentru toţi 
parametrii 

Manual Da 

măsuraţi Printarea rezultatelor de calibrare 
la necesitate Da 

Controlul intern 
Automat 

Da 

(QC) Manual Da 

Analiza Durata analizei 
< 2 min. 

Display 
Touchscreen Opţional Display 

LCD sau LED Da 

Imprimantă termică Da 
Anul de producere >2019 

UPS inclus, pentru menţinerea funcţionării analizatorului în 
caz de întrerupere accidentală a luminii cît şi protejare în cazul 
fluctuaţiei de tensiune electrica 

> 3 0 min. 

Reagenţi 

Toate consumabilele si volumul de reagenti necesare pentru 
efectuarea analizelor medicale. 

> 1000 teste/ 
pacienţi 

Cerinţe faţă de agentul economie 

Perioada de garanţie din momentul semnării actului de 
punere în funţiune a dispozitivului 24 luni 

A 

întreţinerea analizatorului (lucrări de mentenanţă preventivă şi 
corectivă) pe întreaga perioadă de garanţie cu piese incluse. 

da, 24 luni 

Instruirea personalului medical pe întreagă perioadă de 
garanţie în limba română şi rusă dacă este necesar da, 24 luni 
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Instruirea personalului tehnic privind modul de întreţinere 
a analizatorului conform recomandării producătorului da 

Manual de utilizare în limba de stat în format de manual, printat 
autentificată de biroul de traduceri da 

Paşaportul tehnic, service manual, parole de acces, diagrama 
electronică şi instrucţiunea de utilizare, prezentat la livrare în original şi 
limba de stat, autentificată de biroul de traduceri. Paşaportul tehnic cu 
descrierea părţilor componente a dispozitivului. 

da 

Prezentarea obligatorie a certificatelor autorizate de producător: 
IS013485; CE pentru produsul oferit cu anexe/declaraţia de conformitate 
a produsului ofertat cu lista dispozitivelor medicale conform Directivei 
93/42/CE pentru cele cu marcajul CE a componentelor folosite la 
realizarea sistemului dat. 

da 

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 30 zile 
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 
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 
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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 
poziţii 

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, 

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) 

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 
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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: 28.02.2020 

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) 

Ex. Vitalie Jora 
Tel. 85-26-70 
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