
ANUNŢ DE PARTICIPARE 

privind achiziţionarea consumabelilor şi pieselor de schimb necesare pentru efectuarea mentenanfei preventive 
şi corrective a dispozitivelor medicale pentru anul 2021 (Repetat) 

1. Denumirea autorităţi i contractante: IMSP Institutul Oncologic 

2. IDNO: 1003600151023 

3. Adresa: mun.Chiş inău , str. Nicolae Testemitanu 30 

4. N u m ă r u l de telefon/fax: 0 22 85-26-70 

5. Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: achiz i t i ionco@gmai l .com: 

6. Adresa de e-mai l sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţ ia de atribuire: 
documentaţ ia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în S1A R S A P 

7. 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 o altă formă de achiziţie 
comună): Nu se aplică 

8. Cumpărătoru l invită operatori i economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziţ ie privind l ivrarea următoarelor bunuri: 

N , 
d/o 

Cod C P V 
D e n u m i r e a b u n u r i l o r 

sol ic i ta te 
U / M C a n t i t a t e a Spec i f i ca rea tehnică dep l ină sol ic i ta tă . Va loa rea e s t ima tă 

1 Sensor de presiune 0 2 
p/u Monnal T75 

buc 1 
Sensor de presiune 0 2 compatibil cu codul 
de referinţă KY635100 pentru Ventilatorul 

Pulmonar Monnal T75 

1 

4 100.00 

2 
Sensor de Flux(intern) 

p/u Monnal T75 buc 1 
Sensor de Fluxiintern) compatibil cu codul 
de referinţă KY555000 pentru Ventilatorul 

Pulmonar Monnal T75 
10 500,00 

3 
Senzor de temperatură 

a apei p/u E T D 4 
buc 2 Senzor de temperatură a apei, compatibil cu 

Maşina de spălat endoscoape ETD-4 
6 200.00 

4 
Lampă halogen 50W. 

12V 
buc 2 

Lampă halogen pentru Fotoliu stomatologic 
Diplomat D M - 1 0 100.00 

5 Cartuşe pentru piesa 
turbină 

buc 4 Fotoliu stomatologic Diplomat DM-10 1 800.00 

6 
întrerupător de picior 
dublu. Doctanz 3 0 0 -

buc 
întrerupător de picior dublu compatibil cu 

electrocoagulator Doctanz 300+ 
19 200.00 

7 Electrod PH p/u 
EasyStat 

buc 1 
Electrod PH conpatibil cu Analizatorul 

EasyStat 5 100.00 

g 
Electrod P C 0 2 p/u 

EasyStat 
buc 1 

Electrod P C 0 2 conpatibil cu Analizatorul 
EasyStat 5 100.00 

9 
33140000-3 

Electrod P 0 2 p/u 
EasyStat 

buc 1 
Electrod P 0 2 conpatibil cu Analizatorul 

EasyStat 5 100.00 

10 
Electrod Na+ p/u 

EasyStat 
buc 1 

Electrod N a - conpatibil cu Analizatorul 
EasyStat 5 100.00 

11 
Electrod K+ p/u 

EasyStat 
buc 1 

Electrod K+ conpatibil cu Analizatorul 
EasyStat 5 100.00 

12 
Electrod Ca++ p/u 

EasyStat 
buc 1 Electrod Ca++ conpatibil cu Analizatorul 

EasyStat 5 100.00 

13 Electrod de Referinţă 
p/u EasyStat 

buc 1 
Electrod de Referinţa conpatibil cu 

Analizatorul EasyStat 5 100,00 

14 
Tub din silicon p/u 

reagent, ser şi deşeuri 
buc 

Tub din silicon p/u reagent. ser şi deşeuri 
conpatibil cu Analizatorul EasyStat 1 200.00 

15 
Probe vvioers p/u 

EasyStat 
buc 1 

Probe wioers conpatibil cu Analizatorul 
EasyStat 1 850,00 

16 

! 

Lampă halogen 6 W 
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 

6 000.00 
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17 Chiuveta de citire buc 2 
Ciuveta de citire compatibi la cu Analizatorul 

biochimic semi-automat SA-20. Clindiag 
Systems 

14 000.00 

18 
Pompa pentru sistemul 

pregătirea apei 
Matachna 

buc i 
Pompa compatibi lă cu codul de referinţă 

REF 66239.3 pentru sistemul pregătirea apei 
Matachna 

16 600.00 

19 
Te lecomandă manuală , 

PN: K0406-06 
buc 1 

Telecomandă manuală, PN: K0406-06. 
compatibi la 

cu Aparat de radioterapie Teragam 
30 000.00 

20 
Conector Aer. 

Parkodex 
buc 3 Conector standart Parkodex pentru Aer 

5 550.00 

21 
j 

Conector 0 2 , 
Parkodex 

buc 3 Conector standart Parkodex pentru 0 2 5 550.00 

în cazul în care contractul este împărţ i t pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): 

1) Pentru toate loturile; 

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite 

10. Termeni i şi condiţi i le de l ivrare solicitaţi: la solicitarea IMSP IO pe parcursul anului 2021. 

11. Termenul de valabil i tate a contractului: 31.12.2021 

12. Contract de achiziţ ie rezervat atel ierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor 
programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică 

13. Livrarea bunuri lor este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor 
acte administrat ive (după caz): nu se aplică 

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatori lor economici care pot determina eliminarea acestora 
şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează 
informaţii le solicitate ( D U A E , documentaţ ie) : 

Nr. 
d/o 

Denumirea documentului /cer inţe i Cerinţe supl imentare fa ţă de document 
Obligati-
vitatea 

1. Certificat de înregistrare a întreprinderii 
Copia certificatului emis de organul înregistrării de 
stat, conf i rmată prin semnătura şi ştampila 
ofertantului . 

Da 

3. Licenţa de activitate 
Copia, conf i rmată prin semnătura şi ştampila 
ofertantului. 

Da 

4. 
Ofer ta f inanciară şi ofer ta tehnică 

Original, care să denote o înţelegere a misiunii şi să 
prezinte o metodologie corespunzătoare , o abordare 
de audit şi un plan detaliat de lucru. 

Da 

15. Motivul recurgeri i la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrânse şi al procedurii 
negociate) , după caz: nu se aplică 

16. Tehnici şi ins trumente specif ice de atribuire (dacă este cazul specif icaţi dacă se va utiliza acordul-cadru. 
s istemul d inamic de achiziţie sau licitaţia electronică): nu se aplică 

17. Condiţi i speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): nu se aplică 

18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut pe loturi 

19. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avanta joase din punct de vedere economic , precum şi ponderi le lor: 

Nr. Denumirea factorului de evaluare Ponderea% 

d/o 

nu se aplică 

20. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

până la: Informaţia o găsiţi în SIA RSAP 
pe: Informaţ ia o găsiţi în SIA RSAP 



21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele sau cererile de part icipare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA R S A P 

22. Termenul de valabil i tate a ofertelor: 30 zile 

23. Locul deschideri i ofertelor: SIA R S A P 

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

24. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanţii sau reprezentanţi i acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd 
ofertele au fost depuse prin SIA " R S A P " . 

25. Limba sau l imbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română 

26. Respect ivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniuni i Europene: nu 
se aplică 

27. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţi i lor: 
Agenţia Naţ ională pentru Soluţ ionarea Contestaţi i lor 
Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 124 (et.4), M D 2001: 
Tel /Fax/email : 022-820 652. 022 820-651. contestat i i@ansc.md 

28. 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 

29. In cazul achiziţi i lor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţuri lor viitoare: nu se aplică 

30. 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 

31. Data transmiteri i spre publ icare a anunţului de participare: 06.05.2021 

32. în cadrul proceduri i de achiziţ ie publică se va uti l iza/accepta: 

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza, accepta sau nu 

depunerea electronică a ofer telor sau a cererilor de participare Se acceptă 

sistemul de comenzi electronice N u se acceptă 

facturarea electronică Se acceptă 

plăţile electronice Se acceptă 

33. Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guv ernamenta le al Organizaţiei Mondia le a 
Comerţului (numai în cazul anunţuri lor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): nu se aplică 

34. Alte informaţi i relevante: 

Conducătorul grupului de lucru: L .Ş. 
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