
ANUNŢ DE PARTICIPARE 

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic; 

2. IDNO: 1003600151023; 

3. Tip procedură achiziţie: Licitaţie publică; 

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

negociate; 

5. Obiectul achiziţiei: Achiziţionarea reagenţilor de laborator şi consumabile, în scopul 

realizării proiectului ,,Reţeaua de excelenţă privind diagnosticul şi cercetarea cancerului 

pulmonar; 

6. CodCPV: 33696500-0; 

7. Data publicării anunţului de intenţie: 

8. Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării reagenţilor de laborator şi 

consumabile, în scopul realizării proiectului ,,Reţeaua de excelenţă privind diagnosticul şi 

cercetarea cancerului pulmonar; conform necesităţilor IMSP Institutul Oncologic, pentru 

perioada anului 2021; 

9. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Proiectul 2 SOFT/1.21207 este finanţat in cadrul 

Programului Operaţional Comun Romania-Republica Moldova 2014-2020, prin intermediul 

Instrumentului European de Vecinătate (ENI) şi buget propriu; 

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

facturilor fiscale; 

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

Nr. 
d/o Denumirea U/M Cantitatea Cerinţele 

Termen de 
livrare 

1 
Reagenţi de laborator şi consumabile, în scopul realizării proiectului,, Reţeaua de excelenţă 

privind diagnosticul şi cercetarea cancerului pulmonar 

1.1 EGFR mutation kit unitate 6 

Include: 1 tub TaqMan Mutation 
Detection Assays, EGFR_exl9dels (75 

reacţii), 1 tub TaqMan Mutation Detection 
Assays, EGFR, p.L858R (75 reacţii), 1 tub 

TaqMan Mutation Detection Assays, 
EGFR, p.T790M (75 reacţii), 1 tub 

TaqMan Mutation Detection Assays, 
EGFR_rf (75 reacţii), 1 set TaqMan 

Genotyping Maşter Mix (10 mL) 

1.2 DNA/RNA extraction kit (FFPE) unitate 12 

Pentru utilizare cu (aplicare): 
secvenţiere de generaţia următoare, RT-

PCR 
Tehnologie de izolare: Spin Colum 

Ţinta de purificare: ARN total, Acizi 
nucleici total, ADN genomic 

Număr de reacţii: > 40 

La solicitarea IMSP 
IO, în decurs de 10 

zile 

1.3 
DNA extraction kit cell free DNA 

(cfDNA) unitate 6 

Pentru utilizare cu (aplicare): 
secvenţiere de generaţia următoare, RT-

PCR 
Ţinta de purificare: ADN liber celular 

Tehnologie: particule magnetice 
Număr de reacţii: > 40 

1.4 Kit for fragment library (ALK, ROS, 
RET) unitate 1 

Include: 1 set SuperScript VILO cDNA 
Synthesis Kit (250 reacţii), 1 set Ion 

AmpliSeq Library Kit 2 (96 reacţii), 1 set 
Ion AmpliSeq RNA Fusion Lung Cancer 

Research Pane! 
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1.5 Ion PGM Hi-Q View OT2 Kit unitate 1 

Pentru utilizare cu (echipament): Ion 
PGM System, Ion OneTouch System 

Cantitate: 8 reacţii 
Include: Reagenţi, soluţii şi consumabile 
Ion PGM Hi-Q View OT2 pentru 8 reacţii 
utilizând fragmente ADN 200 sau 400 pb. 

1.6 Ion PGM Hi-Q View Sequencing Kit unitate 1 

Pentru utilizare cu (echipament): Ion 
PGM System 

Cantitate: 8 reacţii 
Include: dNTP-uri, soluţii şi consumabile 
de secvenţiere Ion PGM Hi-Q View pentru 
8 lansări utilizând fragmente ADN 200 sau 

400 pb 

1.7 Ion PGM Enrichment Beads unitate 1 
Pentru utilizare cu (echipament): Ion 

PGM System, Ion OneTouch System 
Cantitate: 10 reacţii 

1.8 Ion Sphere Quality Control Kit unitate 1 Aplicare: controlul calităţii sferelor Ion 
Torrent 

1.9 Ion Xpress Barcode Adapters 1-16 
Kit unitate 1 

Pentru utilizare cu (cchipament): Ion 
PGM System, Ion OneTouch System 

Include: 1 tub Ion Xpress Barcode 1 (20 
pL), 1 tub Ion Xpress Barcode 2 (20 pL), 
1 tub Ion Xpress Barcode 3 (20 pL), 1 tub 
Ion Xpress Barcode 4 (20 pL), 1 tub Ion 

Xpress Barcode 5 (20 pL), 1 tub Ion 
Xpress Barcode 6 (20 pL), 1 tub Ion 
Xpress Barcode 7 (20 pL), 1 tub Ion 
Xpress Barcode 8 (20 pL), 1 tub Ion 
Xpress Barcodc 9 (20 pL), 1 tub Ion 

Xpress Barcode 10 (20 pL), 1 tub Ion 
Xpress Barcode 11 (20 pL), 1 tub Ion 
Xpress Barcode 12 (20 pL), 1 tub Ion 
Xpress Barcode 13 (20 pL), 1 tub Ion 
Xpress Barcode 14 (20 pL), 1 tub Ion 
Xpress Barcode 15 (20 pL), 1 tub Ion 
Xpress Barcode 16 (20 pL), 1 tub Ion 

Xpress PI Adapter (320 pL) 
Aplicare: purificarea bibliotecilor 

1.10 Agentcourt AMPure XP unitate 1 
genomice 

Pentru utilizare cu (cchipamcnt): Ion 
PGM System 

Volum: 60 mL 

1.11 Ion Chip Kit v2 BC unitate 1 

Chip type: Ion 318 Chip 
Tehnică: Secvenţiere bazată pe 

semiconductori 
Pentru utilizare cu (echipament): Ion 

PGM System 
Cantitate: 8 chipuri 

1.12 Qubit dsDNA HS Assay Kit unitate 1 

Aplicare: cuantificarea ADN 
Pentru utilizare cu (echipament): 

Fluorometru Qubit 3.0 
Cantitate: 500 reacţii 

1.13 Qubit RNA HS Assay Kit unitate 1 

Aplicare: cuantificarea ARN 
Pentru utilizare cu (echipament): 

Fluorometru Qubit 3.0 
Cantitate: 500 reacţii 

Grad de puritate sau calitate: RNase-

1.14 1.5 mL Eppendorf DNA LoBind 
tubes 

unitate 1 
Frce, DNase-Frce 

Cantitate: 500 tuburi 1.5 mL Eppendorf DNA LoBind 
tubes Material: polipropilcn 

Volum (metric): 1.5 mL 

1.15 Qubit Assay Tubes unitate 1 

Aplicare: cuantificarea ADN 
Pent ru utilizare cu (cchipamcnt): 

Fluorometru Qubit 3.0 
Cant i ta te : 500 tuburi 

1.16 0.2 mL thin_walled tubes unitate 1 

Cantitate: 125 stripuri 
Tip: 8-Tube Strip optice 
Volum (metric): 0.2 mL 

Pentru utilizare cu (echipament): Sistem 
RT-PCR 7500 

1.17 Pipette tips with filter 0.5-10 unitate 50 
RNAse, DNAse free 

Cantitate: 1*96 

1.18 Pipette tips with filter 10-200 unitate 50 
RNAse, DNAse free 

Cant i ta te : 1*96 

1.19 Pipette tips with filter 100-1000 unitate 50 
RNAse, DNAse free 

Cantitate: 1*96 

10. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate; 

11. Tipul contractului achiziţie bunuri; 
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12. Termenul şi condiţiile de livrare: La solicitarea IMSP IO, în decurs de 10 zile, INCOTERMS 

DDP; 

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

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

Testemiţianu 30 ); 

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

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

cerinţelor caietului de sarcini pe lot, 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 Obligativitatea 

l 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 autoritătii contractante 

DA 

5 DUAE Confirmat cu semnătura electronic a participantului DA 
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Declaraţia privind confirmarea identităţii 
beneficiarilor efectivi şi neîncadrarea acestora în 

situaţia condamnării pentru participarea la 
activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, 

pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani 

în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor 
procedurii de achiziţie publică, ofertantul desemnat 

câştigător va prezenta Declaraţia autorităţii contractante şi 
Agenţiei Achiziţii Publice în conformitate cu Ordinului 

Ministrului Finanţelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 

Da 

7 NOTĂ 
Operatorii economici participanţi vor complete 

Formulările anexate în SIA RSAP, şi totodată vor prezenta 
documentele de calificare suplimentare anexate 

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

- pe: informaţia o găsiţi în SIA "RSAP" 

b) Data-Iimită 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 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: f 

(7 
L.Ş. 
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