
ANUNŢ DE INTENTIE 

Nr î>Hl din b l .<13 M J 

I. Informaţii generale despre autoritatea contractantă: 

Denumirea autorităţii contractante IMSP Institutul Oncologic 
IDNO 1003600151023 
Adresa Mun.Chişinău, str.N.Testemiţanu 30 
Numărul de telefon/fax Tel: 022-85-26-70; Fax: 022-72-78-80 
Adresa de e-mail ale autorităţii contractante e-mail: anticamera@onco.md 
Adresa de internet ale autorităţii contractante www.onco.md 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vitalie JORA, tel.022-85-26-70, 
e-mail: vitaliejora@mail.ru 

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea 
obţine accesul liber, direct, total şi gratuit la documentaţia 
de atribuire 
(In cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achiziţiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, 
total şi gratuit, o menţiune privind modul în care poate fi accesată 
documentaţia de atribuire) 

e-mail: anticamera@onco.md 

Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de 
activitate 
(Dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o 
autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziţie comună) 

Autoritate contractantă 

II. Informaţii despre obiectul achiziţiei: 

Cantitat Valoarea 

Nr. 
d/o 

Cod CPV 
Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor 

e/ 
Unitate 

de 
măsură 

Descrierea achiziţiei 
estimată, 
fără TVA 

(pentru fiecare 
lot în parte) 

B U N U R I : 

1 33690000-3 Medicamente 1 Medicamen te 93 900 000 

2 33100000-1 Art icole medicale 1 Articole medicale 12 025 000 

-î j 33690000-3 Produse radiofarmaceut ice 1 Produse radiofarmaceut ice 368 000 

4 33184410-0 Produse parafarmaceut ice 1 Produse parafarmaceut ice 450 000 

5 33138000-6 Materiale pentru protezare 1 Mater ia le pentru protezare 110 000 

6 33184420-3 Exoproteze mamară 1 Exopro teze mamară 334 650 

7 33184410-0 Reagenţi de laborator 1 Reagenţi de laborator 5 900 000 

8 24455000-8 Dezinfectanţ i 1 Dezinfectanţi 2 000 000 

9 33760000-5 
Hârtie igienic;!, prosoape de 

unică folosinţă 
1 

Hârt ie igienică, prosoape de 
unică folosinţă 

199 000 

10 33000000-0 Dispozit ive medicale 1 Dispozit ive medica le 8 620 000 
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11 33169000-2 Instrumentar medical 1 Inst rumentar medical 3 557 000 

12 33141121-4 Materiale de sutură 1 Mater ia le de sutură 485 000 

13 15000000-8 Produse al imentare 1 Produse al imentare 10 425 000 

14 39831200-8 Detergenţi 1 Detergenţ i 199 999 

15 14430000-4 Pastile de sare 1 Pastile de sare 38 500 

16 09000000-3 Produse petroliere 1 Produse petroliere 364 000 

17 44110000-4 Mater ia le de construcţie 1 Mater ia le de construcţie 199 000 

18 44115210-4 Mater ia le sanitare 1 Mater ia le sanitare 199 000 

19 44100000-1 Materiale de uz gospodăresc 1 Mater ia le de uz gospodăresc 199 000 

20 44191000-5 Mater ia le dulger 1 Mater ia le dulger 199 000 

1 21 31681410-0 Maier ia le electrice 1 Mater ia le electrice 199 000 

j 22 22830000-4 Registre 1 Registre 199 000 

23 30192000-1 ! Rechizi te de birou 1 Rechizi te de birou 199 000 

! 24 30141200-1 Tehnica de calcul 1 Tehnica de calcul 660 000 

! 2 5 24100000-5 
Azot lichid, oxigen gaz şi bioxid 

de carbon 
1 

Azot lichid, oxigen gaz şi 
bioxid de carbon 

700 000 

26 39100000-3 Mobil ier 1 Mobi l ier 199 000 

27 32333200-8 Camera vveb 1 Camera web 21 000 

28 39500000-7 Inventar moale 1 Inventar moale 199 000 

29 39220000-0 
Utilaj şi consumabi le pentru 

curăţenie 
1 

Uti la j şi consumabi le pentru 
curăţenie 

500 000 

30 19640000-4 
Saci pentru evacuarea deşeuri lor 

biologice 
1 

Saci pentru evacuarea 
deşeurilor biologice 

167 000 

SERVICII: 

31 51400000-6 
Servicii de deservire a 
aparatajului medical 

1 
Servicii de deservire a 
aparatajului medical 

4 183 000 

32 50420000-5 
Servicii de deservire a staţiei 

de oxigen 
1 

Servicii de deservire a staţiei 
de oxigen 

199 770 

o -> ! JJ 90923000-3 
Servicii de deratizare şi 

deziinsecţie 
1 

Servicii de deratizare şi 
deziinsecţie 

46 000 

! 34 90524000-6 
Servicii de înhumare a 

materialului necroptic uman 
1 

Servicii de înhumare a 
materialului necroptic u m a n 

67 625 

35 98310000-9 Servicii dc spălare a lenjeriei 1 Servicii de spălare a lenjeriei 950 000 

36 983411 10-9 Servicii de curăţenie 1 Servicii de curăţenie 2 883 716 

37 50000000-5 
Servicii de deservire a 

aparatajului la Blocul Al imentar 
1 

Servicii de deservire a 
aparatajului la Blocul 

Al imentar 
60 000 

38 50750000-7 
Servicii de deservire a 

ascensoarelor 
1 

Servicii de deservire a 
ascensoarelor 

367 300 



39 50100000-6 
Servicii de deservire a 

automobi le lor inclusiv piese de 
schimb 

1 
Servicii de deservire a 

automobi le lor inclusiv piese de 
schimb 

150 000 

40 79713000-5 Servicii de pază 1 Servicii de pază 68 350 

41 79810000-5 Servicii t ipograf ice ( formulare) 1 
Servicii t ipograf ice 

( formulare) 
167 000 

42 98390000-3 
Servicii de încărcare şi 
reginerare a cartuşelor 

1 
Servicii de încărcare şi 

reginerare a cartuşelor 
70 800 

43 72510000-3 
Sevicii de deservire tehnica a 
s is temului informaţ ional 1 c 

1 
Sevicii de deservire tehnica a 
s is temului informaţ ional 1 c 

158 300 

44 50410000-2 
Servicii de verif icare 

metrologică şi servicii de 
verif icare per iodice 

1 
Servicii de verif icare 

metrologică şi servicii de 
verif icare per iodice 

418 600 

45 90524000-6 
Servicii de colectare, t ransport 

şi e l iminare a deşeurilor 
spitaliceşti 

1 
Servicii de colectare, 

t ransport şi el iminare a 
deşeurilor spitaliceşti 

393 000 

46 50343000-1 
Servicii de deservire a 

sistemului de monitorizare 
video 

1 
Servicii de deservire a 

sistemului de monitorizare 
video 

24 400 

| 4 7 
85144000-0 

Servicii medicale de înaltă 
per formanţă 

1 
Servicii medicale de înaltă 

per formanţă 
250 000 

48 79212000-3 
Servicii de audit a situaţiilor 

financiare 
1 

Servicii de audit a situaţiilor 
f inanciare 

57 000 

49 79957000-7 
Servicii pentru achizi ţ ionarea 

centralizată prin C A P C S 
1 

Servicii pentru achizi ţ ionarea 
centralizată prin C A P C S 

94 500 

50 71242000-6 
Servicii de elaborare a 

devizelor de cheltuieli 
1 

Servicii de elaborare a 
devizelor de cheltuieli 

100 000 

51 71324000-5 
Servicii de verif icare a 
devizelor de cheltuieli 

1 
Servicii de verif icare a 
devizelor de cheltuieli 

30 000 

52 71356200-0 
Servicii de control tehnic şi 

supraveghere a lucrărilor de 
reparaţie 

1 
Servicii de control tehnic şi 

supraveghere a lucrărilor de 
reparaţ ie 

167 700 

53 50800000-3 
Servicii de verif icare 

electrotehnică 
1 

Servicii de verif icare 
electrotehnică 

50 000 

LUCRĂRI: 

54 45232460-4 
Lucrăr i de curăţare a reţelei de 

canalizare 
1 Lucrăr i de curăţare a reţelei de 

canalizare 
199 999 

55 45000000-7 
Lucrări de reparaţii şi 

construcţii 
1 Lucrări de reparaţi i şi 

construcţii 
8 335 000 

III. Condiţii de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute): 

Contractul de achiziţie publică este rezervat unor ateliere 
protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor 
programe de angajare protejată 

Nu • 
Da • 

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în 
temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte 

Nu • 
Da • 



administrative 
Scurtă descriere a criteriilor de selecţie 

IV. Alte informaţii: 

Data estimată pentru publicarea anunţului de participare 
pentru contractul/contractele la care se referă anunţul de 
intenţie 

2021 

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru • 
Sistem dinamic de achiziţie • 

Contractul intră sub incidenţa Acordului privind 
achiziţiile guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului 
(Numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în 
JOUE) 

Nu • 
Da • 

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 
Sfânt, 124, MD-2001; 
tel/fax: (022) 820 652, 820-651 
e-mail: contestatii(@ansc.md 
pagina web: www.ansc.md 

Alte informaţii relevante 

Conducătorul grupului de 

Notă: Anunţurile de intenţie pri 
achiziţiilor publice în cel mult 30 
contractante, în mod separat pentri 
din 03.07.2015privind achiziţiile 

preconizate se publică în Buletinul 
bbării bugetului propriu al autorităţii 
de achiziţie (art. 28 al Legii nr. 131 

publi 

http://www.ansc.md

