
ANUNŢ DE PARTICIPARE 

privind achiziţionarea Serviciilor de deservire a programului IC pentru ani:. _" -"_" 

prin procedura de achiziţie Achiziţii de valoare mică 

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic; 

2. IDNO: 1003600151023; 

3. Adresa: mun.Chişinău str. N. Testemiţianu 30; 

4. Numărul de telefon/fax: 0(22)-852-670; 0(22)72-78-80; 

5. Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: anticamera@onco.md 
achizitiionco@gmail.com 

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de 
atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP 

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): Instituţia Medico-Sanitară Publică, prestarea serviciilor 
medicale; 

8. Procedura a fost inclusă în planul de achiziţii publice a autorităţii contractante (Da/Nu): 
Procedura este inclusă în planul provizoriu de achiziţii publice Link-ul către planul de 
achiziţii publice publicat: 

9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să 
participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor 
bunuri /servicii/lucrări: 

Nr. 
d/o 

Cod C P V 

Denumirea 
bunuri lor/servi 
ci i lor/ lucrărilor 

solicitate 

U/M 
Cantit 

atea 
Specif icarea tehnică deplină solicitată, 

S tandarde de referinţă 

Valoarea 
estimată 

totală fără 
T V A 

(se va indica 
pen t ru f iecare lot 

în pa r te ) 

1 79212100-4 

Servicii de 
deservire a 
programului 1 C 
pentru anul 
2022 

buc 1 

Servici i de d e s e r v i r e t ehn ica p r o d u s u l u i sof t „ I C : 
î n t r e p r i n d e r e a 7.7 C o n t a b i l i t a t e a p e n t r u inst i tuţ i i med ica le" 
- Monitorizarea schimbărilor în soluţii tipice şi versiunilor 
platformei, Reînnoirea versiunilor platformei SIA; 
- Instalarea formularelor tipizate de evidenţă contabilă în 
conformitate cu legislaţia RM; 
- Consultarea în domeniul utilizării a Softului (formarea copiilor 
de rezervă a bazelor de date, testarea şi reindexarca fişierelor 
bazei de date, conf igurarea interfeţelor şi setarea drepturilor de 
acces, modif icarea formelor documentelor şi rapoartelor 
existente; 
- Modif icarea planului de conturi, cu condiţia utilizării formelor 
standarde de evidenţă; 
- Crearea obiectelor noi în configuraţie cu condiţia, că acestea nu 
duc la modif icarea schcmclor rulajului documcntar sau structurii 
business-proceselor; 
- Serviciul Hot-linc 09:00-18:00 (consultaţii în folosirea 
sistemului implementat prin telefon, e-mail , fax) 400 ore 

Ce r in ţ e l e dese rv i rc i p r o g r a m e i I C p e n t r u anu l 2022. 
1. Modif icarea formelor documentelor şi rapoartelor 

existente, nou apărute. 
2. Certificatele privind venitul angajaţilor pentru credite şi 

alte tipuri de acordari. 
3. Modif icarea numelui de familie a angajatului cu 

păstrarea numelui anterior. Migrarea informaţiei despre 
datele angajatului (numele, prenumele, data naşterii, 
funcţia, stagiul de muncă general, după specialitate, 
catcaoria de calificare. 

165 000,00 
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4. Formarea rapoartelor după funcţ ie , vîrstă, stagiu, 
categorie, sex etc. 

5. Generarea automată a următorului număr tabelar. 
6. Calcularea pensiei alimentare, titlul executoriu pe fiecare 

angajat in parte. 
7. Darea de scamă pentru medicii rezidenţi. 
8. Ordinele de transfer doar ca informaţie pe fiecare 

angajat. 
9. Statele de personal şi tarificarea. 
10. Dări de seama economişti . 
11. Ordinele cu concedii. 
12. Calcularea cotizaţiilor sindicale. 
13. Actualizarea planului de conturi. 
14. Actualizarea nomenclatorului „Salariu", „Concedii 

mcdicale", „Plata sărbătorilor", „Ordin privind acordarea 
concediilor neplătite". "Anga ja ţ i " . "încasări", "Unităţi", 
"Surse de f inanţare", "Calendar", "Calcularea salariului", 
"Ajutorul material", "Scutirile personale de impozitul pe 
venit", "Taxele" (fondul de pensii şi contribuţii de 
asigurări sociale, medicale). 

15. Adăugarea şi actualizarea tuturor constantelor. 
16. Actualizarea şi adăugarea rapoartelor privind salariul: 

• "Cartea personală" 
• "Registre contabile" 
• "Foaia de calcul" 

17. Raport privind schimbările în vechime şi categoria dc 
calificare. 

18. Certif icat de salarizare şi alte venituri. 
19. Cont personal. 
20. Imprimarea tarifierei 
21. Contul personal extins. 
22. Raportul IPC. 
23. Actualizarea interfeţelor şi crearea drepturilor noi d a c î 

cele existente nu sunt adecvate pentru Client. 

Valoarea estimativă totală 165 000,00 

10. în cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune 
oferta (se va selecta): 
1) Pentru un singur lot; 
2) Pentru mai multe loturi; 
3) Pentru toate loturile; 
4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi 

ofertant . 

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite; 

12. Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: în decurs de 24 ore de la 
solicitarea IMSP IO pe parcursul anului 2022; 

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022; 

14. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în 
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu; 

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de 
lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu; 

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot 
determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) 
al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, 
documentaţie): 
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Nr. Descrierea criteriului/cerinţei 
M o d de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinţei: 
N i v e l u l m i n i m 

O b l i g a t i \ i t a t c i 

1 Certificat de înregistrare a întreprinderii 
Copia certificatului emis de organul 

înregistrării de stat, conf i rmată prin semnătura 
electronică a ofertantului . 

DA 

2 
Licenţa de activitate, sau actul care 

conf i rmă prestarea serviciilor menţ ionate 
Copia, conf i rmată prin semnătura electronică a 

ofertantului 
DA 

3 Ofer ta de preţ 
Original, conf i rmat prin semnătura electronică 

a participantului 
DA 

4 Specif icaţ ia de preţ 
Original, conf i rmat prin semnătura electronică 

a part icipantului 
DA 

5 Specificaţi i tehnice 
Original, conf i rmat prin semnătura electronică 

a participantului 
DA 

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrînse şi al 
procedurii negociate), după caz: Nu; 

18. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza 
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): 

19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): Nu; 

20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: corespunderea cerinţelor 
pe lot, cel mai mic preţ; 

21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, 
precum şi ponderile lor: 

Nr. 
d/o 

Denumirea factorului de evaluare Ponderea% 

22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Conform platformei SIA RSAP; 

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

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP 

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile; 

25. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP; 
Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu 
excepţia cazului cîitd ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP". 

27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare; Limba de 
stat; 

28. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale 
Uniunii Europene: Nu; 

29. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor: 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor 
Adresa: num. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; 
Tel/F ax/email: 022-820 652,022 820-651, contestatii@ansc.md 

30. Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
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Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respective 
(dacă este cazul): Nu este cazul; 

31. în cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor viitoare: 

32. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un 
astfel de anunţ: 

33. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare: Data conform platformei 
SIA RSAP; 

n cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta: 
Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de 
participare 

Se acceptă 

sistemul de comenzi electronice Se acceptă 

facturarea electronică Se acceptă 

plăţile electronice Se acceptă 

35. Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al 
Organizaţiei Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre 
publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu; 

36. Alte informaţii relevante: 
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