
A N U N Ţ D E P A R T I C I P A R E 

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic 

2. IDNO: 1003600151023 

«3. Tip procedură achiziţie: Licitatie publica 

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

negociate) [indicaţijnu este cazul 

5. Obiectul achiziţiei: Achiziţionarea pieselor de schimb utile pentru efectuarea mentenanţei 

preventive şi corective 

6. Cod CPV: 33192400-6 

1. Data publicării anunţului de intenţie: 

8. Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării pieselor de schimb utile pentru 

efectuarea mentenanţei preventive şi corective 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, în decurs de 30 de zile bancare după prestare şi semnarea facturilor 

• fiscale şi actului de primire-predare 

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

Nr. 
d/o 

Cod CPV Denumire bunur i lor 
solicitate U M Canti tatea 

Specificarea tehnică deplină solicitată, S tandarde de 
refer inţă 

1 Lampă halogen buc 30 12V, 20W 
2 Lampă halogen buc 15 6V, 20W 

3 
Lampă xenon p/u 

StatFax 303+ 
buc 2 Lampă xenon compatibilă cu Stat-Fax 303+ 

4 
Sensor 02 , pentru 

Monnal T75 buc 23 

Celulă chimică care permite calcularea concentraţiei 
02 , de tip cilindric, compatibil cu Monnal T75, data 
de producere a senzorului în momentul livrării nu mai 

vechi de 3 luni. 

5 
• f Sensor de flux 

autoclavabil, pentru 
Monnal T75 

buc 23 

Senzor de flux reutilizabil, cu ajutorul căruia se 
calculează fluxul de aer expirat din plastic rezistent la 

temperatura de sterilizare 134 gr . , compatibil cu 
Monnal T75 

6 Supapă de expiraţie buc 23 
Supapă de expiraţie autoclavabilă Monnal Eva (corpul 

supapei şi membrana), compatibil cu Monnal T75 

7 33192400-6 Filtru pentru turbina buc 15 
Filtru pentru turbina compatibil cu Ventilator pulmonar 

Monnal T75 

s Placa de bază p/u 
buc 1 Placa de bază compatibilă cu Ventilatorul Pulmonar 

Monnal T75 
buc 1 

Monnal T75 

9 Baterie (acumulator) buc 7 
Baterie NiMH 24 V / 2x4,5 Ah compatibilă cu 

Ventilator pulmonar Monnal T75 

10 Valvă "BLACK LIP 
set C Valvă "BLACK LIP SEAL" compatibilă cu Ventilator 10 

SEAL"(set/5buc) set 
pulmonar Monnal T75 

11 
* Vasrp/u aspirator „vacuum 

Parkodex, 300ml buc 30 

Vas p/u aspirator vacuum de perete (flowmetru), V= 
30Omî', reutilizabil; poTicarbonat-, autoelavabih-prevăzut 
cu capac, conectare conform DIN, compatibil 

cu "Flowmetru Parkodex" 
Modulul AY-673P sau Modul AY-673P, sau AY-663P, sau module 

12 AY-663P p/u Nihon 
Kohden BSM-6701K 

buc 3 compatibile cu monitoarele Nihon Kohden BSM-
6701K 

13 Sensor Sp02 reutilizabil buc 88 Senzor Sp02, reutilizabil adult, compatibil cu 
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adult de tip cleşte monitoarele Nihon Kohden BSM-6701K 

14 Manjetă cu conector, 
adult 

buc 30 
Manjetă cu 1 tub şi conector din plastic, large adult 
25-35(cm)compatibil cu monitoarele Nihon Kohden 

BSM-6701K 

15 Manjetă cu conector, 
large adult buc 50 

Manjetă cu 1 tub şi conector din plastic, large adult 
33-47(cm)compatibil cu monitoarele Nihon Kohden 

BSM-6701K 

16 
4 Sensor de flux 

(set/5buc), Drăger Fabius 
Plus XL 

set 6 

Senzor de flux reutilizabil, cu ajutorul căruia se 
calculează fluxul de aer expirat din plastic rezistent la 

temperatura de sterilizare 134 g r . , compatibil cu 
Drager "Fabius Plus XL" 

17 Fabius GS Service Set (3 
ani) set 5 

Un set cu piese ce conţine filtre, garnituri, 
membrane(filtru pentru conectorul de aer şi 0 2 , filtru 
pentru analizatorul de gaze si altele, filtru de aer, set 

baterii), compatibil cu Drager Fabius Plus 

18 Sensor 0 2 , Drager 
Fabius Plus XL buc 19 

Celulă chimică care permite calcularea concentraţiei 
0 2 , de tip cilindric, compatibil cu Ap-t de anestezie 

Drager Fabius Plus XL, data de producere a senzorului 
în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni. 

19 Baterie (acumulator) 
FMS B.Braun buc 15 Baterie NiCd 7.2V, 1.2Ah compatibilă cu infuzomat 

FMS B.Braun. 

20 Spring de flux tip 1 buc 22 Spring de flux tip I, compatibil cu Maşina de spălat 
endoscoape ETD-4 

21 Spring de flux tip 11 buc 22 Spring de flux tip II, compatibil cu Maşina de spălat 
endoscoape ETD-4 

22 
* 

Spring de flux tip III buc 22 Spring de flux tip III, compatibil cu Maşina de spălat 
endoscoape ETD-4 

23 Senzor de nivel al apei, 
B l / 1 0 buc 1 Senzor de nivel al apei Bl /10 , compatibil cu Maşina de 

spălat endoscoape ETD-4 

24 Adaptor de flux tip I buc 42 Adaptor tip I, compatibil cu Maşina de spălat 
endoscoape ETD-4 

25 Adaptor de flux tip II buc 21 
Adaptor tip II, compatibil cu Maşina de spălat 

endoscoape ETD-4 

26 Flowmeter de soluţie buc 1 Flowmeter de soluţie, compatibil cu Maşina de spălat 
endoscoape ETD-4 

27 Pompă de soluţie a 
substanţelor chimice buc 1 Pompă de soluţie, compatibil cu Maşina de spălat 

endoscoape ETD-4 

28 Lampă UV p/u ETD4 buc 10 Lampă UV, compatibilă cu Maşina de spălat 
endoscoape ETD-4 

29 Lampă UV p/u 
miniETD2 buc 2 Lampă UV, compatibilă cu Maşina de spălat 

endoscoape miniETD2 

30 Q-Ring conector LT buc 22 
O-Ring conector LT, compatibil Maşina de spălat 

endoscoape ETD-4 

31 Pompa de drenare buc 1 Pompa de drenare, compatibil cu Maşina de spălat 
endoscoape ETD-4 

32 Filtru argon 0,2 jam buc 5 
Filtru argon 0,2 |j.m, compatibil cu electrocoagulatorul 

Excell NHP 400/DA 

33 Lampă xenon buc 1 Lampă xenon MAJ-1817 compatibilă cu Evis Exera 
III, CLV-190 

34 Filtru antibacterial, al 
tubului de aspiraţie 

buc 30 
Filtru keyvac MH-481, filtru compatibil cu aspiratorul 

endoscopic Olympus KV-5. 

35 • Furtun p/u micromotor buc 1 Furtun p/u micromotor compatibil cu Bien Air 
MC240IRE (Fotoliu stomatologic Diplomat DM-10) 

36 Piesă în unghi p/u 
turbină cu 4 ieşiri 

buc 2 Piesa compabilă cu Fotoliu stomatologic Diplomat 
DM-10 

37 Built-in Ultrasonic 
Scaler buc 1 Built-in Ultrasonic Scaler compatibil cu Fotoliu 

stomatologic Diplomat DM-10 

38 Lampă halogen 50W, 
12V buc 2 Lampă halogen pentru Fotoliu stomatologic Diplomat 

DM-10 

39 Cartuşe pentru piesa 
turbină buc 4 Fotoliu stomatologic Diplomat DM-10 

40 4 

Kit reparaţie modul 
LED, compatibil cu 

C P ţ 1 Kit reparaţie modul LED,_conipaţibil cu aparatul 
4 aparatul tndol ight led 

1.3 
- - EndolighHed 1.3- - • 

41 întrerupător de picior buc 6 întrerupător de picior dublu compatibil cu 
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dublu, Doctanz 300+ electrocoagulator Doctanz 300+ 

42 
Bisturiu electric 

monopolar (reutilizabil) 
Doctanz 300+ 

buc 60 
Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de 

cicluri de sterilizare, compatibil cu electrocoagulator 
Doctanz 300+ 

43 

Electrod pasiv din silicon 
reutilizabil cu cablu 
2,5m, adult Doctanz 

300+ 

buc 10 
Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adul t , compatibil 

cu electrocoagulator Doctanz 300+ 

44 
Bisturiu electric 

monopolar (reutilizabil) 
ARC 250 Bowa 

buc 60 
Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de 

cicluri de sterilizare, compatibil cu electrocoagulator 
ARC 250 Bowa 

45 
« 

Electrod pasiv din silicon 
reutilizabil, adult ARC 

250 Bowa 
buc 10 Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adul t , compatibil 

cu electrocoagulator ARC 250 Bowa 

46 

Cablu de interconectare a 
electrodului pasiv 

reutilizabil ARC 250 
Bowa 

buc 10 
Cablu de interconectare a electrodului pasiv 

reutilizabil, compatibil cu electrocoagulator ARC 250 
Bowa 

47 
Bisturiu electric 

monopolar (reutilizabil) 
Diatermo MB-202 Gima 

buc 40 
Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de 

cicluri de sterilizare, compatibil cu electrocoagulator 
Diatermo MB-202 Gima 

48 

Electrod pasiv din silicon 
reutilizabil cu cablu 2,5m 

, adult /Diatermo MB-
202 Gima 

buc 4 Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adul t , compatibil 
cu electrocoagulator Diatermo MB-202 Gima 

49 
Bisturiu electric 

monopolar (reutilizabil) 
3XBH-300-01 

buc 40 
Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de 

cicluri de sterilizare, compatibil cu electrocoagulator 
3XBq-300-01 

50 

* 

Electrod pasiv din silicon 
reutilizabil cu cablu 

2,5m, adult /3XBH-300-
01 

buc 3 
Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adul t , compatibil 

cu electrocoagulator 3XBH-3 00-01 

51 Electrod Na+ p/u 
EasyLyte Na/K buc 1 Piese p/u Analizator EasyLyte Na/K 

52 Electrod K+ p/u 
EasyLyte Na/K buc 1 Piese p/u Analizator EasyLyte Na/K 

53 
Electrod de referinţă p/u 

EasyLyte Na/K buc 1 Piese p/u Analizator EasyLyte Na/K 

54 
• Membrană de asamblare 

p/u EasyLyte Na/K 
buc 1 Piese p/u Analizator EasyLyte Na/K 

55 

Valvă p/u dozarea 
reagentului , ser şi 

deşeuri p/u EasyLyte 
Na/K 

buc 1 Piese p/u Analizator EasyLyte Na/K 

56 
Set de tuburi p/u 
EasyLyte Na/K 

buc 1 Piese p/u Analizator EasyLyte Na/K 

57 

Lampă halogen 6W 
10V, încorporată intr-un 

suport, p/u SA-20, 
Clindiag Systems 

buc 6 
Lampă halogen 6W 10V, încorporată în suport, 

compatibilă cu Analizatorul biochimic semi-automat 
SA-20, Clindiag Systems 

58 Chiuveta de citire buc 2 Ciuveta de citire compatibilă cu Analizatorul biochimic 
semi-automat SA-20, Clindiag Systems 

59 i 

KIT de mentenanţă + 
instalare, p/u 

Analizatorul biochimic 
automat Selectra Pro XL 

set 1 
KIT de mentenanţă + instalare, p/u Analizatorul 

biochimic automat Selectra Pro XL 

60 
• 

Inel de etanşare din viton 
pentru clamp combinat 

1" 
buc 5 Piese p/u Sterilizator S1008-E2 

61 Filtru de aer steril buc 5 Piese p/u Sterilizator S1008-E2 

62 
Garnitură de uşă din 

silicon rezistent la 
căldură 

buc 2 Piese p/u Sterilizator S1008-E2 

63 Garnitură pentru 
generatorul de abur buc 5 Piese p/u Sterilizator S1008-E2 

64 Garnitură la elementul de buc 20 Piese p/u Sterilizator S1008-E2 
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încălzire / senzorul de 
nivel 

65 
General par t ide filter, 

100 microns 
buc 8 Piese p/u Sistem de purificare a ape i , Matachana 

66 
Particles cartridge 

PURTREX 20 microns 
•.,• 10".height . .,.-.. 

buc 8 Piese p/u Sistem de purificare a ape i , Matachana 

« 

Particles cartridge 
PURTREX 20 microns 

•.,• 10".height . .,.-.. 

67 

« 

' "' "Particles cartridge 
PURTREX 5 microns 

10" height 
buc 8 Piese p/u Sistem de purificare a ape i , Matachana 

68 

« 

Granular active carbon 
pre-filters OMNIPURE 

(GAC) 
buc 16 Piese p/u Sistem de purificare a ape i , Matachana 

69 

« 

Granular active carbon + 
special polyphosphates 

OMNIPURE (GACFOS) 
buc 8 Piese p/u Sistem de purificare a apei , Matachana 

70 

« 

Reverse osmosis 
membrane TFC, 50GPD 

FILMTEC 
HYDRANAUTICS 

buc 16 Piese p/u Sistem de purificare a ape i , Matachana 

71 

« 

Active carbon post-filter 
OMNIPURE buc 8 Piese p/u Sistem de purificare a ape i , Matachana 

72 

« 

Garnitură la elementul de 
încălzire 46 x 5 buc 3 Piese p/u Maşina de spălat, MAT LD521XLS 

73 

« 

Tub pentru pompa 
(detergent pump) buc 3 Piese p/u Maşina de spălat MAT LD521XLS 

74 

« 

Tub pentru pompa 
(lubricant pump) buc 3 Piese p/u Maşina de spălat MAT LD521XLS 

75 

« 

LITHIUM BATTERY, 
ER6K.-#17, PN: 074-

73310-22 
buc 1 

LITHIUM BATTERY, ER6K-#17, PN: 074-73310-
22, compatibil cu X-ray 

SonialVision G4, producător Shimadzu, anul 
producerii 2014 

76 

« 

Telecomandă manuală, 
PN: K0406-06 

buc 1 Telecomandă manuală, PN: K0406-06, compatibila 
cu Aparat de radioterapie Teragam 

77 
« 

T H Y R A T R O N , 
hydrogen, triode flange 

mt 
buc 1 

THYRATRON , hydrogen, triode flange m t , 
PN:6190901870, compatibil cu Accelerator linear 

Clinac DHX 

78 

« 

Motoraş pentru MLC buc 10 
Motoraş pentru MLC, compatibil cu Accelerator linear 

Clinac DHX 

79 

« 

Filter HSNG, GASKET, 
SHELL , ROHS PN: 

2759100570 
buc 1 

Piesa necesara in sistemul de filtrare al apei din 
sistemul de răcire al Acceleratorului Liniar Clinac 

DHX . 

80 

« 

Filter cartridge, 
antimicrobial, pn: 

10005492302 
buc 1 

Piesa necesara in sistemul de filtrare al apei din 
sistemul de răcire al Acceleratorului Liniar Clinac 

DHX 

81 

« 

SW1TCH, 
THERMOSTATIC, 

APST P/N',10001887901 
buc 1 

SWITCH pentru sistemul de răcire al Acceleratorului 
Liniar Clinac DHX 

82 

« 

Oii Level Switch buc 1 
Oii Level Switch compatibil cu Accelerator linear 

Clinac DHX P/N: 71-996930-00 

83 

« 

Water hose kit buc 1 
Water hose kit, furtunele de apa a sistemului de răcire 

Accelerator Liniar PN: 100020862-07 

10. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate; 
« 

11. Tipul contractului achiziţie bunuri; 

12. Termenul şi condiţiile de livrare: La necessitatepe parcursul anului 2021 în decurs de 20 zile 

1NCOTERMS DBP; 

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

14. Locul achiziţionării bunurilor: clădirile beneficiarului amplasate pe adresa or.Chişinău str. N. 

Testemiţiaiiu 30); 
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15. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe loturi, si cel mai mic preţ 

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

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

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: mm se accepta; 

« 

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

& - ' 
Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

N r . D e n u m i r e a d o c u m e n t u l u i / c e r i n ţ e l o r C e r i n ţ e s u p l i m e n t a r e 
Obl iga t iv i ta 

tea 

i Ofer ta de preţ 
Conform formularului 3.1, conf i rmata cu semnătura electronic a 
participantului D A 

2 Specificaţia de preţ 
Original, confi rmat prin semnătura şi ş tampila participantului 
(formularul F 4.2) D A 

3 Specificaţii tehnice Original, confi rmat prin semnătura şi ş tampila participantului 
(formularul F4.1) D A 

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

D A 

5 D U A E Confirmat cu semnătura electronic a participantului D A 

c20. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea 
contractantă şi familiariza cu cerinţele documentaţiei de atribuire la adresaindicată 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). 

Adiţiona^ 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 
h) Adresa: mun. Chişinău, str. N Testemiţanu 30 
i) Ofertele întârziate vor fi respirase. 

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 
5 
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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: fhun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.162 (et.l 1), MD 2004; 
Tel/F ax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 
29. Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC. 

* 
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