
ANUNŢ DE PARTICIPARE 

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic; 

2. IDNO: 1003600151023; 

3. Tip procedură achiziţie: Concurs prin Cererea Ofertelor de Preţ; 

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii 

negociate; 

5. Obiectul achiziţiei: Achiziţionarea serviciilor de deservire externă a dispozitivelor medicale; 

6. CodCPV: 33190000-8; 

7. Data publicării anunţului de intenţie: 

8. Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării serviciilor de deservire 

externalizată a dispozitivelor medicale conform necesităţilor IMSP Institutul Oncologic, (în 

continuare - Cumpărător) pentru perioada anului 2021; 

9. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Buget propriu; 

Modalităţi de plată: Prin transfer, 100 % în decurs de 30 de zile bancare după prestare şi semnarea 

facturilor fiscale; 

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

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor 

solicitate 

Unitatea 
de 

măsură 
Cantitatea 

Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de 

referinţă 

1 

33190000-8 

Efectuarea procedurii de 
mentenanţă corectivă pentru 

Ventilatorul pulmonar Monnal T75, 
Air Liquide France 

unitate 1 
Mentenanta corectivă, 

înlocuirea plăcii de baza si 
upgrade software. 

2 

33190000-8 

Efectuarea procedurii de 
mentenanţă corectivă pentru 

Ventilatorul pulmonar Monnal T75, 
Air Liquide France 

unitate 1 

Eliminarea erorii „Error 0 2 
presure senzor (error 051)„ 

Mentenanta corectivă si upgrade 
software. 

3 
33190000-8 

Efectuarea procedurii de 
mentenanţă corectivă pentru 

Ultrasonograful HI VISION Avius 
B Hitachi 

unitate 1 
Software defectat, cu erori. 

Necesită expertiză şi 
mentenanţă externalizată. 

4 

33190000-8 

Efectuarea procedurii de 
mentenanţă corectivă pentru 

Ultrasonograful HI VISION Avius 
C Hitachi 

unitate 1 

Obiecte neidentificate pe 
ecranul dispozitivului. Necesită 

expertiză şi mentenanţă 
externalizată. 

5 

33190000-8 

Efectuarea procedurii de 
mentenanţă corectivă pentru 

Analizatorul genetic IONPGMSYS, 
ION PGM SYSTEM 

imitate 1 

Instalarea a 2 hard disk-uri 
pentru serverul PC al 

analizatorului, actualizarea 
software, mentenanta capital cu 

piese incluese si punerea in 
funcţiune 

10. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate; 

11. Tipul contractului achiziţie servicii; 

12. Termenul şi condiţiile de livrare: Pe parcursul anului 2021 la solicitarea IMSP IO; 

1 



13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2021; 

14. Locul achiziţionării serviciilor: clădirile beneficiarului amplasate pe adresa or.Chişinău str. >'• 

Testemiţianu 30 

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe loturi, si cel mai mic preţ oferit; 

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: corespunderea 

cerinţelor caietului de sarcini pe loturi, si cel mai mic preţ oferit; 

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico -
economic, precum şi ponderile lor: nu se aplica; 
18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se accepta; 

19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului: Conform SIA RSAP; 

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. Denumirea documentului/cerinţelor Cerinţe suplimentare Obligativita 
tea 

1 Oferta de preţ 
Conform formularului 3.1, confirmata cu semnătura electronic a 
participantului DA 

2 Specificaţia de preţ Original, confirmat prin semnătura şi ştampila participantului 
(formularul F 4.2) 

DA 

3 Specificaţii tehnice Original, confirmat prin semnătura şi ştampila participantului 
(formularul F4.1) 

DA 

4 Garanţia pentru ofertă 
Original, confirmat prin semnătura şi ştampila participantului, 
conform formularului F 3.2 sau transfer la contul autorităţii 
contractante 

DA 

5 DUAE Confirmat cu semnătura electronic a participantului DA 

20. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea 
contractantă şi familiariza cu cerinţele documentaţiei de atribuire la adresa indicată mai jos: 

a) Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic 
b) Adresa: mun. Chişinău, str. N Testemiţanu 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 

Setul de documente poate fi obţinut 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). 

Adiţional setul de documente poate fi obţinut on-line la adresa: nu este 

în cazul obţinerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune 
cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind 
achiziţiile publice. 

21. întocmirea ofertelor: Oferta şi documentele de calificare solicitate întocmite clar, fară 
corectări, cu număr şi dată de ieşiere, cu semnătura persoanei responsabile, ataşate în SIA "RSAP" 

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem 
dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă: 

- pînă la: informaţia o găsiţi în SIA "RSAP" 

- pe: informaţia o găsiţi în SIA "RSAP" 

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al 
procedurii negociate: nu se accepta 

g) Adresa la care ofertele şi cererile trebuie transmise: IMSP Institutul Oncologic 
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h) Adresa: mun. Chişinău, str. N Testemiţanu 30 
i) Ofertele întârziate vor fi respinse. 

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să 
asiste la deschiderea ofertelor. 
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile 

24. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat 

25. Garanţia pentru ofertă: 

Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de: 

Garanţie bancară sau 
- Transfer bancar. 

Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul Oncologic cu nota "Garanţia pentru 
ofertă la procedura de achiziţie nr. din ", conform următoarelor 
detalii: 

(a) beneficiarul plăţii IMSP Institutul Oncologic 

(b) datele bancare BC Moldindcombank SA 

(c) codul fiscal 1003600151023 

(d) contul de decontare MD94ML000000002251702316 

(e) contul trezorerial [indicaţi]', 

(f) contul bancar MOLDMD2X302; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi]. 

26. Garanţia de bună execuţie a contractului: 5 % 
27. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori 
economici cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere. 
28. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor: 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor 
Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.162 (et.l 1), MD 2004; 
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 
29. Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC. 

Conducătorul grupului de lucru: 
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