
ANUNŢ DE PARTICIPARE 5 

Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic; 
IDNO: 1003600151023; 
Tip procedură achiziţie: Licitaţie publică; 
Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate) [indicaţi]nu este 
cazul 
Obiectul achiziţiei: Achiziţionarea consumabilelor medicale, reagenţilor de laborator şi materiale pentru 
protezare (repetat 2) pentru anul 2021; 
Cod CPV: 33696500-0; 
Data publicării anunţului de intenţie: 
Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării consumabilelor medicale, reagenţilor de laborator 
şi materiale pentru protezare (repetat 2) pentru anul 2021 conform necesităţilor IMSP Institutul Oncologic, (în 
continuare - Cumpărător) pentru perioada anului 2021; 
Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: CNAM; 
Modalităţi de plată: prin transfer in decurs de 30 zile in baza facturilor fiscale; 
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de 
achiziţie privind achiziţionarea următoarelor Bunuri: 

Nr. 
d/o Denumirea bunurilor Cerinţele tehnice U/M Cantitatea 

1. Conductor bilumen Pentru tub endotraheal biluminal buc 100 

2. Emplastru-pansament 
Dimensiunile: 100x4cm Plasture cu tampon antiseptic 

îmbibat. Pe bază de material textile robust. 
Cu adeziune pe margini sigură şi de lungă durată 

buc 100 

3. Set p/u laparocenteza buc 10 

4. Set test facial (Fit test) Pentru a testa eficacitatea etanşării pentru 
dispozitivele de protecţie respiratorie buc 100 

5. 
Pungă cu sigiliu sterilă 

pentru transportare 
eprubetelor 

Pungă din politelen cu sigiliu pentru transportarea 
eprubetelor cu două camere. Dimensiunea pungii 155 

x 235 mm 
buc 2000 

6. Comtainer din sticla 
pentru IHC 

Container din sticla dimensiuni 95x95x90cm cu coş 
de metal pentru 30 lame (76x26mm) pentru IHC. 

Certificat CE sau declaraţie de conformitate în 
funcţie de evaloarea conformităţii cu anexele 
corespunzătoare pentru produsul dat.Certificat 

ISO 13485si /sau IS09001(în dependenta de categorie 
produsului) 

buc 2 

7. Josamycin fl 3 

8. 
Kit pentru detecţia 

mutaţiei V617F în gena 
JAK2 

Aplicare: identificarea mutaţiei V617F Utilizare cu 
echipament: Sistem RT-PCR 7500 Număr de reacţii: 

120 
set 2 

9. 

Card dc unica folosinţa 
(8 godeuri) pentru 

realizarea testului RPR, 
prin reacţia de aglutinare 

buc 300 

10. 

Hîrtie pentru 
Electrocardiograf MAC 

2000 GE, 
210x295x150/48234000 

buc 20 

11. 

Butoane apa/aer, 
compatibile cu 

videocolonoscop 
Olympus seria 185. 

buc 10 

12. 

Butoane de aspira re, 
compatibile cu 

videocolonoscop 
Olympus seria 185. 

buc 10 

13. 

Ansă pentru ligaturare 
pe piciorul polipului, 

pentru videocolonoscop 
Olympus CF-H185L cu 

buc 10 
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diametrul 2,8mra, 
L=2300mm, compatibilă 

cu nr.de catalog "HX-
400U-30" 

14. 

Probe pentru argon 
plasmă (flexible argon 

sonde GIT 2,3mm X 
2200mm), compatibil cu 
nr.de catalog "AC/FP3", 

pentru 
electrocoagulatorul Excel 

400DA. 

buc 2 

15. 

Spray cateter, pentru 
videobronhoscop 

Olympus BF-H190 cu 
canal 2mm. L=1050mm, 

diametru 2mm, cu 
conexiune la seringă, 
compatibil cu nr. de 

catalog "GSC-01-25-
180" 

buc 10 

16. 

Filtru Bactericid 
compatibil cu aspiratorul 

endoscopic Olympus 
KV-5 ' 

buc 15 

17. 

Forceps pentru 
biopsiere cu ac 
in ultil'unctional 

(reutilizabil) pentru 
videogastroscop 

01ympus~GlF-Hl85 cu 
diametrul 2.8mm a 
canalului bioptic, 

L=1650mm, compatibil 
cu nr.de catalog "GBF-

62-23-180 - ' 

buc 10 

18. 

Force|)S pentru biopsie, 
pentru videobronhoscop 

Olympus BF-H190 cu 
diametrul 2mm. 

L=1050mm, 
multifuncţional, 

compatibil cu nr. de 
catalog "GBF-61-18-

120" 

buc 4 

19. 
Gel p/gravaj "Etchant 

gel" 13gr., Dentlab 
buc 2 

20. 
Ace "Septoject" 

0.3x25mm„ 100 buc cut o j 

21. 
"Septanest 1:100000" 

50x1,7ml. cut 5 

22. 

Mănuşi p'u examinare, 
nitril, 

fără pudră, nesterile, 
netede 

Mănuşi p/u examinare, nitril, 
fară pudră, nesterile, netede 

Mărimea 8 sau M. Cu proprietăţi 
de protecţie împotriva microorganiz 

melor, rezistente la penetrarea 
viruşilor şi a substanţelor chimice. 

Rezistenţă la rupere. Farbricate 
conform standardelor:EN455; EN420; 

EN 374-2 

buc 200 000 

23. 

Mănuşi p u examinare, 
nitril, 

fără pudră, nesterile, 
netede 

Mănuşi p/u examinare, nitril. 
tară pudră, nesterile, netede 

Mărimea 9 sau L. Cu proprietăţi 
de protecţie împotriva microorganiz 

melor, rezistente la penetrarea 

buc 200 000 



viruşilor şi a substanţelor chimice. 
Rezistenţă la rupere. Farbricate 

conform standardelor:EX455: EN420; 
EN 374-2 

24. 

Tifon medical nesteril, 
90cm 

densitatea 32g/m2 

Tifon medical, nesteril-bumbac 100°/o 
este rulat şi condiţionat în ambalaj 

individual,fără cusături şi defecte de 
ţesere-ţesătura feşii nu permite, 

desprinderea de fire libere pe margini. 
Caracteristici lizico-mecanice:lăţime 

90cm,densitate minimă32g/m2; 
Caracteristici fizico-chimice:hidrofilie 

pînă la lOsec.-agentul de albire utilizat: non-toxic, 
non-alergic, 

non-inflamabil - fabricat conform 
standardului SM SR EN 14079:2003. 

metru 50 000 

Lotul nr. 25 Materiale pentru protezare 
25.1 Sticlute stomatologice. Pentru malaxarea materialelor. buc 10 
25.2 Ciment Zinc-Fosfat Pentru captusala. set 1 
25.3 Periuţe dentare . Pentru periaj profesional buc 20 

25.4 Material 
fotopolimerizabil fluid. 

Pentru sigelarea fisurilor dentare,2,5 gr. 
ser 1 

25.5 Pasta pentru devitalizare Devit-C, 3 gr ser 1 

25.6 Hirtie de articulaţie Pentru determinarea contactelor dentare,80mk, 144 
buc cutie 3 

25.7 Set pivoţi inox Pentru canale ser 1 

25.8 Polipante pentru 
lustruire. 

Polipante pentru lustruire,conice roz 
buc 10 

25.9 Freze sferice lun«i. Diamantate pentru turbina verzi cutie 10 
25.10 Freze sferice lungi. Diamantate pentru turbina albastre buc 10 
25.11 Freze sferice lungi. Diamantate pentru turbina negre cutie 10 
25.12 Freze sferice in flacara. Diamantate pentru turbina verzi cutie 10 
25.13 Freze sferice in flacara. Diamantate pentru turbina roşii cutie 10 

25.14 
Freze conice cu virf 

ascutit. 
Diamantate pentru turbina verzi 

cutie 15 

25.15 Freze sferice lunsi. Diamantate pentru turbina albastre cutie 15 
25.16 Cartuşe pentru turbina. HCT-300-01 buc 2 

25.17 Material compozit 
chimic hibrid. 

Material pentru obturatie(Charizma) 
set 1 

25.18 
Sol. Pentru irigarea 

canalelor 
Hipoclorid de Na-5,25% flacon 2 

25.19 Sol. Pentru irigarea 
canalelor 

Clorhexidina 2% flacon 2 

25.20 Seringi colorate Canal 
Pro 

Pentru irigarea canalelor cutie 1 

25.21 
Ace flexibile asortate 

Canal Pro 
Pentru irigarea canalelor set 1 

25.22 Ceară fotopolimerizabila. Ceară fotopolimerizabila,in tehnica dentara. cutie 2 
25.23 Ceară de baza. Pentru modelare (Morsa) 500gr. cutie 5 
25.24 Silicon pentru dublare. Silicon pentru dublare,baza+catalizator(Duplimed) set 11 

25.25 
Acri lat,intarire termica 

pentru protezare 
maxilara. 

Monomer 150ml si polimer 300gr,identic (Ftorax) 
set 8 

25.26 Praf pentru amprentare. Fast-setting,453gr. buc 10 

Notă: Pentru poziţiile nr. 11-18, operatorul economic va prezenta mostre la solicitarea autorităţii contractante; 

10. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate; 

11. Tipul contractului Bunuri; 

12. Termenul şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): în decurs de 10 zile de la 

solicitare IMSP IO conform necesităţilor acestuia, pe parcursul anului 2021; 

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2021; 
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14. Locul livrării bunurilor: Depozitul beneficiarului amplasate pe adresa or.Chisinău str. N. Testemitianu 30 

); 

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: cel mai mic preţ: poziţiile nr. 1-24 evaluarea pe poziţii, lotul nr. 25 -

evaluarea pe lot; 

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

sarcini, cel inai 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: nu se accepta; 

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 

19. Operator i i economici interesaţi pot obţine informaţie supl imentară de la autor i ta tea contractantă şi 
familiariza cu cerinţele documentaţ iei de a t r ibuire 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. 

20. în tocmirea 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 part ic ipare în cazul licitaţiei restrînse sau al proceduri i 
negociate: nu se accepta 

g) Adresa la care ofertele şi cererile trebuie t ransmise: IMSP Institutul Oncologic 
h) Adresa: mun. Chişinău, str. N Testemiţanu 30 
i) Ofertele în târz ia te vor fi respinse. 

21. Persoanele autor izate să asiste Ia deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea 
ofertelor. 
22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile 

23. Limba sau limbile în care acestea t rebuie redactate: limba de stat 

24. Garan ţ ia pentru ofer tă: 

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

Garan ţ ie bancară sau 
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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 Moldindcombcmk SA 

(c) codul fiscal 1003600151023 

(d) contul de decontare MD94ML000000002251702316 

(e) contul trezorerial [indicaţi7; 

(f) contul bancar MOLDMD2X302; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi]. 

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: 5 % 
26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-
a atribuit contractul: Nu se cere. 
27. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor: 
Agenţia Naţională pcnlru 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 
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