
ANUNŢ DE PARTICIPARE 

privind achiziţionarea Serviciilor de verificare a controlului ca'.::î;:: J *ss:: : 1'."." 
grgj g r n g a f c i i.; 

1. Denumirea autorităţii contractante: LSISP Institutul Oncologic, 

2. ID.NO: 1003600151023; 

3. Adresa: mun.Chişinău str. .V 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 âonco.md ach-z.:..:r.:: 2 z~ 

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 SLA 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 CPV 

Denumirea 
bunurilor/serviciilor/lu 

crărilor solicitate 

Numărul 
instalaţiei 

Tipuri de teste si acte solicitate fata de prestator 

Valoarea estimată 
totală Hră TVA 

(se va indica 
pentru fiecare lot 

în parte) 

Servicii de verificare a controlului calităţii a inatalaţiilor radiologice 

1 Shimadzu Opescope 
Acteno MPD8248004 

1 .Exactitatea reproducerei kV/Doza (mGy). 
2 Acuratetea reproducerei kV,timp expunere. 

2 Tomograf computerizat 
Discovery RT 

CBCVG180000 
2HM 

3.HVL 
4.Reproducerea si linearitatea mAs 

3 Baccara DRF 43 C0980333 5. Exactitatea DAP, debit RF(doza/kV/mA si max), 

4 Shimadzu Acteno-
Mobile Art Evolution 

M1BDE244700 
4 

6.Doza absorbita suprafaţa de intrare pe procedura -
(mGy) sau APR 

5 Shimadzu Acteno-
Mobile Alt Evolution 

M1BDE244700 
5 

* Pentru CT : CTDI pentru fiecare tip de scanare si 
FOV (Body&Head); 

6 Duo Diagnost 076134 Acuratetea DAP. 

7 Multix Pro 9956 Linearitate ROI 
•Pentru Mamografe: suplimentar la măsurări de baza: 
BEE 
AGD 

Lucrările se efectueaza in prezenta unui representant al 
institutiei. 
Toate manipulările la utilaj se efectueaza exlusiv de 
persoane autorizate . 
Certificat de înregistrare a întreprinderii; 
Autorizaţia radiologică de la ANRAR; 
Certificat metrologic al mijloacelor de măsurare; 
Agentul economic se obligă să efectueze lucrările 
conform graficului prestabilit de IMSP Institutul 
Oncologic. 

8 71731000-1 Amulet F 46540175 

Linearitate ROI 
•Pentru Mamografe: suplimentar la măsurări de baza: 
BEE 
AGD 

Lucrările se efectueaza in prezenta unui representant al 
institutiei. 
Toate manipulările la utilaj se efectueaza exlusiv de 
persoane autorizate . 
Certificat de înregistrare a întreprinderii; 
Autorizaţia radiologică de la ANRAR; 
Certificat metrologic al mijloacelor de măsurare; 
Agentul economic se obligă să efectueze lucrările 
conform graficului prestabilit de IMSP Institutul 
Oncologic. 

45 000,00 lei 
9 SoniAlvision G4 MP0000C47003 

Linearitate ROI 
•Pentru Mamografe: suplimentar la măsurări de baza: 
BEE 
AGD 

Lucrările se efectueaza in prezenta unui representant al 
institutiei. 
Toate manipulările la utilaj se efectueaza exlusiv de 
persoane autorizate . 
Certificat de înregistrare a întreprinderii; 
Autorizaţia radiologică de la ANRAR; 
Certificat metrologic al mijloacelor de măsurare; 
Agentul economic se obligă să efectueze lucrările 
conform graficului prestabilit de IMSP Institutul 
Oncologic. 

45 000,00 lei 

10 Mammoscan 114 

Linearitate ROI 
•Pentru Mamografe: suplimentar la măsurări de baza: 
BEE 
AGD 

Lucrările se efectueaza in prezenta unui representant al 
institutiei. 
Toate manipulările la utilaj se efectueaza exlusiv de 
persoane autorizate . 
Certificat de înregistrare a întreprinderii; 
Autorizaţia radiologică de la ANRAR; 
Certificat metrologic al mijloacelor de măsurare; 
Agentul economic se obligă să efectueze lucrările 
conform graficului prestabilit de IMSP Institutul 
Oncologic. 

11 Mammoscan 115 

Linearitate ROI 
•Pentru Mamografe: suplimentar la măsurări de baza: 
BEE 
AGD 

Lucrările se efectueaza in prezenta unui representant al 
institutiei. 
Toate manipulările la utilaj se efectueaza exlusiv de 
persoane autorizate . 
Certificat de înregistrare a întreprinderii; 
Autorizaţia radiologică de la ANRAR; 
Certificat metrologic al mijloacelor de măsurare; 
Agentul economic se obligă să efectueze lucrările 
conform graficului prestabilit de IMSP Institutul 
Oncologic. 

12 Mammoscan 116 

Linearitate ROI 
•Pentru Mamografe: suplimentar la măsurări de baza: 
BEE 
AGD 

Lucrările se efectueaza in prezenta unui representant al 
institutiei. 
Toate manipulările la utilaj se efectueaza exlusiv de 
persoane autorizate . 
Certificat de înregistrare a întreprinderii; 
Autorizaţia radiologică de la ANRAR; 
Certificat metrologic al mijloacelor de măsurare; 
Agentul economic se obligă să efectueze lucrările 
conform graficului prestabilit de IMSP Institutul 
Oncologic. 

13 ITALRAY XFM 11-390-21 

Linearitate ROI 
•Pentru Mamografe: suplimentar la măsurări de baza: 
BEE 
AGD 

Lucrările se efectueaza in prezenta unui representant al 
institutiei. 
Toate manipulările la utilaj se efectueaza exlusiv de 
persoane autorizate . 
Certificat de înregistrare a întreprinderii; 
Autorizaţia radiologică de la ANRAR; 
Certificat metrologic al mijloacelor de măsurare; 
Agentul economic se obligă să efectueze lucrările 
conform graficului prestabilit de IMSP Institutul 
Oncologic. 

14 IBIS Xray Systems 
Simply DR DR1234 

Linearitate ROI 
•Pentru Mamografe: suplimentar la măsurări de baza: 
BEE 
AGD 

Lucrările se efectueaza in prezenta unui representant al 
institutiei. 
Toate manipulările la utilaj se efectueaza exlusiv de 
persoane autorizate . 
Certificat de înregistrare a întreprinderii; 
Autorizaţia radiologică de la ANRAR; 
Certificat metrologic al mijloacelor de măsurare; 
Agentul economic se obligă să efectueze lucrările 
conform graficului prestabilit de IMSP Institutul 
Oncologic. 

15 Genoray ZEN-7000 ZEN012001 -
10621 

Linearitate ROI 
•Pentru Mamografe: suplimentar la măsurări de baza: 
BEE 
AGD 

Lucrările se efectueaza in prezenta unui representant al 
institutiei. 
Toate manipulările la utilaj se efectueaza exlusiv de 
persoane autorizate . 
Certificat de înregistrare a întreprinderii; 
Autorizaţia radiologică de la ANRAR; 
Certificat metrologic al mijloacelor de măsurare; 
Agentul economic se obligă să efectueze lucrările 
conform graficului prestabilit de IMSP Institutul 
Oncologic. 

Valoarea estimativă totală fără TVA 45 000,00 lei 

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: Au se admite; 

12. Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: Pe parcursul anului 2022, conform solicitării 
IMSP IO; 
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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 un: r 
programe de angajare protejată (după caz): Nu; 

15. Prestarea serviciului este rezerv ată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu patere de lege a n al mm* 
acte administrative (după caz): Nu; 

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot d e t e n a a ( f i u n r a 
acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerinţelor e v e n t u l i a p a K : se 
menţionează informaţiile solicitate (DUAE, documentaţie): 

Nr. Descrierea criteriului/cerinţei Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinţei: 

Nivelul minim 
Obligativitatea 

1 Certificat de înregistrare a întreprinderii 
Copia certificatului emis de organul 

înregistrării de stat, confirmată prin semnătura 
electronică a ofertantului. 

DA 

2 Licenţa de activitate, sau actul care 
confirmă prestarea serviciilor menţionate 

Copia, confirmată prin semnătura electronică a 
ofertantului DA 

3 Oferta de preţ Original, confirmat prin semnătura electronică 
a participantului DA 

4 Specificaţia de preţ Original, confirmat prin semnătura electronică 
a participantului 

DA 

5 Specificaţii tehnice Original, confirmat 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 loturi, 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 f i depuse electronic prin intermediul SIA RSAP 

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile; 

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

26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 

Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cind 
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 şisau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: > u : 

29. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor: 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor 
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Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 124 (eU4), MD 2001; 
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii'âansc.md 

30. 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 este cazul; 

31. în cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anuntur: . :r v.i:: - n 

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 SLA RSAP: 

34. în 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: 

<r 
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