
ANUNŢ DE PARTICIPARE 

privind achiziţionarea serviciilor de mentenantâ prevcatnri/corectivi » Dispozim el : r 
medicale, pentru anul 2022. prin procedura de achiziţie Licitaţie publică 

1. Denumirea autorităţii contractante: IMS? Institutul Oncologic: 

2. IDNO: 1003600151023; 

3. Adresa: mun. Chişinău, str. Nicolae Testemitanu 30; 

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

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: 
anticamera@onco.md achizitiionco@gmail.com; 

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de Ia 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. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să 
participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor 
bunuri/servicii: 

Nr. 
d/o 

Cod CPV 
Denumirea 
bunurilor/ 
serviciilor 

U/M Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă 

Periodicitatea 

Valoarea 
estimată 

(se va indica 
pentru 

fiecare lot în 
parte) 

Fără TVA 

1 

Sistem de 
diagnostic 

radiologie mobil 
MobileArt 

Evolution EFX 
Version, Prod. 

Shimadzu 
Corporation, Anul 

2014 

unit 2 

Mentenanţa preventivă conform 
recomandărilor producătorului. Testarea 

performanţelor, verificarea, calibrarea 
dispozitivelor conform recomandărilor 

producătorului, 
în cazul defecţiunilor neprevăzute 
prezentarea în termen la solicitarea 

beneficiarului. 
Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei 

intervenţii, indicând starea dispozitivului şi 
lista de lucrări efectuate; 

Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare 
efectuată. 

Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 
1 oră. Intervenţia la dispozitiv < 24 ore. 

Prezentarea planului de mentenanţă anual 
recomandat de producător şi a graficului de 

efectuare a lucrărilor; 
Prezentarea certificatelor valabile de la 

producăior ce permit ofertantului executarea 
lucrărilor propuse: 

Semestrial 60000 

2 
1 

Sistem radiologie 
de mamografie 
staţionar, digital 

unit 1 
Mentenanţa preventivă conform 

recomandărilor producătorului. Testarea 
performanţelor, verificarea, calibrarea 

Semestrial 150000 

mailto:anticamera@onco.md
mailto:achizitiionco@gmail.com


AMULET £ Prod. 
Fujifilm 

Corporation, Anul 
2014 

dispozitivelor conform rcccnan i i r . . c r 
producătorului 
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Sistem de 
diagnostic 

radiologie mobil 
SONIALVISION 

G4, Prod. 
Shimadzu 

Corporation, Anul 
2014 

unit 1 

Mentenanţa preventiva confrrm 
recomandărilor producătorului Testarea 

performanţelor, verificarea, calibrarea 
dispozitivelor conform recomandărilor 

producătorului. 
In cazul defecţiunilor neprevăzute 
prezentarea în termen la solicitarea 

beneficiarului. 
Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei 

intervenţii, indicând starea dispozitivului şi 
lista de lucrări efectuate; 

Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare 
efectuată. 

Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 
1 oră. Intervenţia la dispozitiv < 24 ore. 

Prezentarea planului de mentenanţă anual 
recomandat de producător şi a graficului de 

efectuare a lucrărilor; 
Prezentarea certificatelor valabile de la 

producător ce permit ofertantului executarea 
lucrărilor propuse; 

Semestrial 142800 

Cititor de imagini 
X-ray FCR 

CAPSULA XLII, 
Prod. Fujifilm 

Corporation, Anul 
2014 

unit 2 -

Mentenanţa preventivă conform 
recomandărilor producătorului. Testarea 

performanţelor, verificarea, calibrarea 
dispozitivelor conform recomandărilor 

producătorului, 
în cazul defecţiunilor neprevăzute 
prezentarea în termen la solicitarea 

beneficiarului. 
Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei 

intervenţii, indicând starea dispozitivului şi 
lista de lucrări efectuate; 

Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare 
efectuată. 

Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 
1 oră. Intervenţia Ia dispozitiv < 24 ore. 

Prezentarea planului de mentenanţă anual 
recomandat de producător şi a graficului de 

efectuare a lucrărilor; 
Prezentarea certificatelor valabile de la 

producător ce permit ofertantului executarea 
lucrărilor propuse; 

Semestrial 36000 

Sistem de 
diagnostic 

radiologie mobil 
BACCARA 
90/20, Prod. 

APELEM - DMS 
Group, Anul 2009 

unit 1 

Mentenanţa preventivă conform 
recomandărilor producătorului. Testarea 

performanţelor, verificarea, calibrarea 
dispozitivelor conform recomandărilor 

producătorului. 
In cazul defecţiunilor neprevăzute 
prezentarea în termen la solicitarea 

beneficiarului. 
Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei 

intervenţii, indicând starea dispozitivului şi 
lista de lucrări efectuate; 

Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare 
efectuată. 

Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 
1 oră. Intervenţia la dispozitiv < 24 ore. 

Prezentarea planului de mentenanţă anual 
recomandat de producător şi a graficului de 

efectuare a lucrărilor; 

Lunar 44000 



Prezentarea certScatelor valabile i e la 
producător ce perrr.rt cfer-_îr.:_l- ex±cxar=a 

Gamma camera 
AnyScan. Prod. 
Mediso Medical 

Imaging Systems, 
Anul 2010 

unit 1 
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Timpul de răspuns la telefon r.- — . . : i e 
1 ori. Intervenţia la dispozitiv < 24 ore 

Prezentarea planului de meotenar.;ă ar.-al 
recomandat de producător şi a graficului de 

efectuare a lucrărilor, 
Prezentarea certificatelor valabile de la 

producător ce permit ofertantului executarea 
lucrărilor propuse; 

S e a e s r j l 110000 

Sistem radiologie 
de mamografie 

mobilă 
MAMMOSCAN, 

Prod. ADANI, 
Anul 2018 

unit 3 

Mentenanţa preventivă conform 
recomandărilor producătorului. Testarea 

performanţelor, verificarea, calibrarea 
dispozitivelor conform recomandărilor 

producătorului, 
în cazul defecţiunilor neprevăzute 
prezentarea în termen la solicitarea 

beneficiarului, deplasarea la locul de aflare a 
instalatiei mamografice şi instalarea tuturor 

pieselor procurate de beneficiar. 
Deservirea sistemului de aer conditionat din 
incapere precum si a sistemului de iluminare. 

Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei 
intervenţii, indicând starea dispozitivului şi 

lista de lucrări efectuate; 
Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare 

efectuată. 
Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 

1 oră. Intervenţia la dispozitiv < 24 ore. 
Prezentarea planului de mentenanţă anual 

recomandat de producător şi a graficului de 
efectuare a lucrărilor; 

Prezentarea certificatelor valabile de la 
producător ce permit ofertantului executarea 

lucrărilor propuse; 

Trimestrial 
(contractare 

pentru 3 
trimestre) 

450000 

Unitate pentru 
dezinfectarea 
endoscopului 

ETD4 Basic G A 
Prod. Olympus 

Medical Systems 
Corp., Anul 2014 

unit 10 

Mentenanţa preventivă conform 
recomandărilor producătorului. Testarea 

performanţelor, verificarea, calibrarea 
dispozitivelor conform recomandărilor 

producătorului, 
în cazul defecţiunilor neprevăzute 
prezentarea în termen la solicitarea 

beneficiarului. 
Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei 

intervenţii, indicând starea dispozitivului şi 
lista de lucrări efectuate; 

Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare 
efectuată. 

Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 
1 oră. Intervenţia la dispozitiv < 24 ore. 

Prezentarea planului de mentenanţă anual 
recomandat de producător şi a graficului de 

efectuare a lucrărilor; 
Prezentarea certificatelor valabile de la 

producător ce permit ofertantului executarea 
lucrărilor propuse; 

Trimestrial 120000 

Unitate pentru 
dezinfectarea 

endoscopului mini 
ETD 2 G A Prod. 
Olympus Medical 

Systems Corp., 
Anul 2014 

unit 2 

Mentenanţa preventivă conform 
recomandărilor producătorului. Testarea 

performanţelor, verificarea, calibrarea 
dispozitivelor conform recomandărilor 

producătorului, 
în cazul defecţiunilor neprevăzute 
prezentarea în termen la solicitarea 

beneficiarului. 

Trimestrial 24000 
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Sterilizator cu 
aburi pentru 
dispozitive 

ambalate S1008-
E2, Prod. 

Matachana Group, 
Anul 2014 

unit 5 

Mer.tenar.ta prev er.uv i cc — 
reccmandăruor p : c c _ : l : ; r Testarea 

performanţelor, verificarea, calibrarea 
dispozitivelor conform Ttzc~2zilr.'.:: 

producătorului, 
în cazul defecţiunilor neprev ăzute 
prezentarea în termen la solicitarea 

beneficiarului. 
Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei 

intervenţii, indicând starea dispozitivului şi 
lista de lucrări efectuate; 

Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare 
efectuată. 

Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 
1 oră. Intervenţia la dispozitiv < 24 ore. 

Prezentarea planului de mentenanţă anual 
recomandat de producător şi a graficului de 

efectuare a lucrărilor; 
Prezentarea certificatelor valabile de la 

producător ce permit ofertantului executarea 
lucrărilor propuse; 

Semestrial 72000 

Unitate de 
spălare/decontami 

nare a 
instrumentelor 

chirurgicale M A T 
LD521 XLS, 

Prod. Matachana 
Group, Anul 2014 

unit 3 

Mentenanţa preventivă conform 
recomandărilor producătorului. Testarea 

performanţelor, verificarea, calibrarea 
dispozitivelor conform recomandărilor 

producătorului, 
în cazul defecţiunilor neprevăzute 
prezentarea în termen la solicitarea 

beneficiarului. 
Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei 

intervenţii, indicând starea dispozitivului şi 
lista de lucrări efectuate; 

Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare 
efectuată. 

Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 
1 oră. Intervenţia la dispozitiv < 24 ore. 

Prezentarea planului de mentenanţă anual 
recomandat de producător şi a graficului de 

efectuare a lucrărilor; 
Prezentarea certificatelor valabile de la 

producător ce permit ofertantului executarea 
lucrărilor propuse; 

Semestrial 28800 

Mentenanţa 
pentru ventilator 

pulmonar 
AirLiquide 
Monnal T75 

unit 12 

Prezentarea planului de mentenanţă anual 
recomandat de producător şi a graficului de 

efectuare a lucrărilor; 
Prezentarea certificatelor valabile de la 

producător ce permit ofertantului executarea 
lucrărilor propuse; 

Update la software, verificarea sistemelor 
electrice, pneumatice, lubrefierea părţilor 

mecanice, curaţarea dispozitivului şi tuturor 
filtrelor de praf, efectuarea verificării 

funcţionalităţii corecte a regimurilor de 
ventilare, diagnostic, calibrarea senzorilor de 
presiune şi a senzorilor de flux şi schimbare 

de piese la necesitate, recalibrare după 
schimbare de piese, 

în costul serv iciilor de mentenanţă să fie 
incluse chitul de mentenanţă anual 

recomandat de producător 
Intervenţia a minim de două ori pe an per 

dispozitiv. 
Minim 10 intervenţii de depanare la 

solicitare. Timpul de răspuns la telefon nu 
mai mult de 1 o r i Intervenţia la dispozitiv < 

Semestrial 241200 



24 ore. 
Alte lucrări de mentenanţă recomandate de 

producător; 
Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei 

intervenţii, indicând starea dispozitivului şi 
lista de lucrări efectuate; 

Să se indice preţul pentru fiecare lucrare 
recmomandată de producător şi pentru 

fiecare intervenţie de depanare. 
Lucrările se vor efectua la solicitare. 

Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare 
efectuată. 

Unitate 
radioterapeutică 

cu raze gama 
Teragam K-01, 

Prod. UJP 
PRAHA a.s., Anul 

2006 

unit 1 

Mentenanţa preventivă conform 
recomandărilor producătorului. Verificarea 

modulelor mecanice şi electronice. 
Verificarea parametrilor câmpului luminos. 

Testarea performanţelor, verificarea, 
calibrarea conform recomandărilor 

producătorului, 
în cazul defecţiunilor neprevăzute 
prezentarea în termen la solicitarea 

beneficiarului şi instalarea tuturor pieselor 
procurate de beneficiar. 

Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei 
intervenţii, indicând starea dispozitivului şi 

lista de lucrări efectuate; 
Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare 

efectuată. 
Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 

1 oră. Intervenţia la dispozitiv < 72 ore. 
Prezentarea planului de mentenanţă anual 

recomandat de producător şi a graficului de 
efectuare a lucrărilor; 

Prezentarea certificatelor valabile de Ia 
producător ce permit ofertantului executarea 

lucrărilor propuse; 

Anual 185000 

Accelerator liniar 
de particule 

Clinac DHX, 
Prod. Varian 

Medical Systems, 
Inc., Anul 2008 

unit 1 

Mentenanţa preventivă conform 
recomandărilor producătorului. Verificarea 

modulelor mecanice şi electronice. 
Verificarea parametrilor câmpului luminos. 

Testarea performanţelor, verificarea, 
calibrarea conform recomandărilor 

producătorului, 
în cazul defecţiunilor neprevăzute 
prezentarea în termen la solicitarea 

beneficiarului şi instalarea tuturor pieselor 
procurate de beneficiar. 

Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei 
intervenţii, indicând starea dispozitivului şi 

lista de lucrări efectuate; 
Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare 

efectuată. 
Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 

1 oră. Intervenţia la dispozitiv < 72 ore. 
Prezentarea planului de mentenanţă anual 

recomandat de producător şi a graficului de 
efectuare a lucrărilor; 

Prezentarea certificatelor valabile de la 
producător ce permit ofertantului executarea 

lucrărilor propuse; 

Trimestrial 1500000 

Sistem de 
brahiterapie 

GammaMedPlus 
3/24, Prod. Varian 
Medical Systems, 
Inc., Anul 2006 

unit 1 

Livrarea şi instalarea a 3 surse de iradiere Ir-
192 şi scoaterea din ţară a surselor utilizate, 

efectuarea lucrărilor de mentenanţă conform 
manualului tehnic al dispozitivului. Livrarea 

şi instalarea kiturilor de piese necesare în 
procesul de mentenanţă preventivă sau 

corectivă. Graficul înlocuirii surselor de Ir-
192 se coordonează preventiv cu 

beneficiarul, 
în cazul defecţiunilor neprevăzute 

prezentarea în termen la solicitarea 
beneficiarului şi instalarea tuturor pieselor 

procurate de beneficiar. 
Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei 

intervenţii, indicând starea dispozitivului şi 
lista de lucrări efectuate; 

Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare 
efectuată 

Trimestrial 1180000 
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16 

Sistem Laser A2J 
HORUS 3/RES-S, 

Prod. A2J 
HealthCare, Anul 

2018 

unit 1 

Mer.teri-.tâ - r r - CTM- 1 ; : -: ': — 
rccomamfcn'or producător... _ Tesiir ta 

performanţelor, verificarea, cal.'rrarta 
dispozitivelor conform recomaniîr. ' .st 

producătorului, 
în cazul defecţiunilor neprevăzute 
prezentarea în termen la solicitarea 

beneficiarului. 
Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei 

intervenţii, indicând starea dispozitivului şi 
lista de lucrări efectuate; 

Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare 
efectuată. 

Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 
1 oră. Intervenţia la dispozitiv < 24 ore. 

Prezentarea planului de mentenanţă anual 
recomandat de producător şi a graficului de 

efectuare a lucrărilor; 
Prezentarea certificatelor valabile de la 

producător ce permit ofertantului executarea 
lucrărilor propuse; 

Anual 80000 

17 

Computer 
Tomograf 

Discovery RT, 
Prod. GE 
Healtcare 

Tehnologies, Anul 
2018 

unit 1 

Mentenanţa preventivă conform 
recomandărilor producătorului. Verificarea 

modulelor mecanice şi electronice. 
Verificarea parametrilor câmpului luminos. 

Testarea performanţelor, verificarea, 
calibrarea conform recomandărilor 

producătorului. 
Instruirea personalului. 

Deservirea printerului DryStar 5300, 
curatarea, calibrarea şi repararea 

dispozitivului, 
în cazul defecţiunilor neprevăzute 
prezentarea în termen la solicitarea 

beneficiarului. 
Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei 

intervenţii, indicând starea dispozitivului şi 
lista de lucrări efectuate; 

Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare 
efectuată. 

Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 
1 oră. Intervenţia la dispozitiv < 24 ore. 

Prezentarea planului de mentenanţă anual 
recomandat de producător şi a graficului de 

efectuare a lucrărilor; 
Prezentarea certificatelor valabile de la 

producător ce permit ofertantului executarea 
lucrărilor propuse; 

Semestrial 240000 

18 

Sistem de 
diagnostic 

radiologie mobil 
Opescope Acteno, 

Prod. Shimadzu 
Corporation, Anul 

2014 

unit 1 

Mentenanţa preventivă conform 
recomandărilor producătorului. Testarea 

performanţelor, verificarea, calibrarea 
dispozitivelor conform recomandărilor 

producătorului, 
în cazul defecţiunilor neprevăzute 
prezentarea în termen la solicitarea 

beneficiarului. 
Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei 

intervenţii, indicând starea dispozitivului şi 
lista de lucrări efectuate; 

Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare 
efectuată 

Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 
1 oră. Interv enţia la dispozitiv < 24 ore. 

Prezentarea planului de mentenanţă anual 
recomandat de producător şi a graficului de 

efectuare a lucrărilor; 
Prezentarea certificatelor valabile de la 

producător ce permit ofertantului executarea 
lucrărilor propuse. 

Semestrial 62400 



9. In cazul procedurilor de preselecţie se indică numărul minim al cand idaţ i l or şi. dacă 
este cazul, numărul maxim al acestora: Nu se aplică; 

a 

10. In 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 NU SUNT; 

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

12. Termenii şi condiţiile de livrare/prestare solicitaţi: Pe parcursul anului 2022, conform 
periodicităţii stabilite; 

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022; 

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

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi 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/de preselecţie; nivelul minim 
(nivelurile minime) al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile 
solicitate (DUAE, documentaţie): 

Nr. 
d/o 

Criteriile de calificare şi de selecţie 

(Descrierea criteriului/cerinţei) 

Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinţei: 

Nivelul minim/ 
Obligativitatea 

1 Cerere de participare 
Confirmat prin semnătura electronică a 

participantului (Anexa nr. 7 la 
documentaţia standart) 

DA 

2 
Scrisoare de garanţie bancară, s-au 

transfer la contul autorităţii 
contractante 

Confirmat prin semnătura electronică a 
participantului (Anexa nr. 9 la 

documentaţia standart) 
datele bancare BC 

Moldindcombank SA 
- codul fiscal 1003600151023 

contul de decontare 
MD94ML000000002251702316 

contul bancar 
MOLDMD2X302\ 

DA 

3 Specificaţii tehnice 
Confirmat prin semnătura electronică a 

participantului (Anexa nr. 22 la 
documentaţia standart) 

DA 

4 Specificaţia de preţ 
Confirmat prin semnătura electronică a 

participantului (Anexa nr. 23 la 
documentaţia standart) 

DA 

5 DUAE Confirmat cu semnătura electronică a 
participantului DA 

6 

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 

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

7astigator va prezenta Declaraţia 
autorităţii contractante şi Agenţiei 

Achiziţii Publice în conformitate cu 
Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 145 

DA 



din 24 noiembrie 2020 

7 NOTĂ 

La solicitarea autorităţii contractante, 
operatorii economici participant; vor 

prezenta pe suport de hîme documente 
de calificare suplimentare conform 

anexei: 

DA 

Anexa: 

Nr. 
d/o 

Denumirea documentului/cerinţei Mod de demonstrare a îndeplinirii 
cerinţei: 

Obligativ 
itatea 

1 Declaraţie privind valabilitatea ofertei 
Confirmat prin semnătura electronică a 

participantului (Anexa nr. 8 la documentaţia 
standart) 

DA 

2 
Garanţia de bună execuţie va fi 

prezentată la momentul semnării 
contractului de achiziţie 

Confirmat prin semnătura electronică a 
participantului (Anexa nr. 10 la documentaţia 

standart) 
DA 

3 Informaţii privind asocierea 
Confirmat prin semnătura electronică a 

participantului (Anexa nr. 11 la documentaţia 
standart) 

DA 

4 
Declaraţie privind lista principalelor 

livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani 
de activitate 

Confirmat prin semnătura electronică a 
participantului (Anexa nr. 12 la documentaţia 

standart) 
DA 

5 

Declaraţie privind dotările specifice, 
utilajul şi echipamentul necesar pentru 

îndeplinirea corespunzătoare a 
contractului 

Confirmat prin semnătura electronică a 
participantului (Anexa nr. 13 la documentaţia 

standart) 
DA 

6 
Declaraţie privind personalul de 

specialitate propus pentru 
implementarea contractului 

Confirmat prin semnătura electronică a 
participantului (Anexa nr. 14 la documentaţia 

standart) 
DA 

7 
Lista subcontractanţilor şi partea/părţile 

din contract care sunt îndeplinite de 
aceştia 

Confirmat prin semnătura electronică a 
participantului (Anexa nr. 15 la documentaţia 

standart) 
DA 

8 Angajament terţ susţinător financiar 
Confirmat prin semnătura electronică a 

participantului (Anexa nr. 16 la documentaţia 
standart) 

DA 

9 Declaraţie terţ susţinător financiar 
Confirmat prin semnătura electronică a 

participantului (Anexa nr. 17 la documentaţia 
standart 

DA 

10 
Angajament privind susţinerea tehnică 
şi profesională a ofertantului/grupului 

de operatori economici 

Confirmat prin semnătura electronică a 
participantului (Anexa nr. 18 la documentaţia 

standart 
DA 

11 Declaraţie terţ susţinător tehnic 
Confirmat prin semnătura electronică a 

participantului (Anexa nr. 19 la documentaţia 
standart 

DA 

12 Declaraţie terţ susţinător profesional 
Confirmat prin semnătura electronică a 

participantului (Anexa nr. 20 la documentaţia 
standart 

DA 

17. Garanţia pentru ofertă, după caz DA, cuantumul 1% din valoarea ofertei fară TVA; 
18. Garanţia de bună execuţie a contractului, după caz DA, cuantumul 5 % din valoarea 

contractului de achiziţi, cu TVA; 

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrânse şi a 
procedurii negociate), după caz NU; 

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

21. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): NU; 



22. Ofertele se prezintă în valuta: Monedă naţională; 

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preţ oferit, şi 
corespunderea cerinţelor solicitate (Pe loturi); 

24. Factorii de evaluare a ofertei cel mai mic preţ oferit, şi corespunderea cerinţelor 
solicitate (Pe Loturi): 

Nr. 
d/o 

Denumirea factorului de evaluare Ponderea% 

1 

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- conform SIA RSAP 

- pe: conform SIA RSAP 

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

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

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile; 

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP; 

Ofertele întârziate vor fi respinse. 

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

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: De Stat; 

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

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

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

34. în cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor 
viitoare: NU; 

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

36. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare: 22.12.2021; 
A 

37. In 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 

D a 

mailto:contestatii@ansc.md


Sistemul de comenzi electronice Da 
Facturarea electronică Da 
Plăţile electronice Da 

38. 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): 

(se specifică da sau nu) 

39. Alte informaţii relevante: 

• j 
Conducătorul grupului de lucru: / y 


