
Anexa nr. 2 
la Documentaţia standard nr. 

d in" " 20 

ANUNŢ DE PARTICIPARE 

privind achiziţionarea serviciilor de reparaţie externă a Dispozitivelor medicale, pentru 
anul 2u22. prin procedura de achiziţie Concurs prin Cererea Ofertelor de Preţ 

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic; 

2. IDXO: 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@gmaiI.com; 

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la 
documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în 
SI A 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 

D e n u m i r e a 
Cod C P V bunuri lor / 

servici i lor 
U / M Cant i tatea 

Descr ierea 
defecţ iuni i 

Spec i f i carea tehnică deplină solicitată, 
S t a n d a r d e de referinţă 

V a l o a r e a 
est imată 

(se va indica 
pentru 

f iecare lot î n 
parte) 

Fără T V A 

1 

Insuflator 
pentru 

laparoscopie 
Highwolf 45 , 
RieharJ W o l f 

unitate 3 

Prezintă erori 
pneumatice in 
timpul pornirii. 
Cod eroare 752-150-
420 

Repararea dispozitivului cu piese incluse. 
Verificarea sistemelor pneumatice, curaţarea 
dispozitivului şi tuturor filtrelor de praf, 
efectuarea verificării funcţionalităţii corecte, 
diagnostic, calibrarea senzorilor de presiune 
.recalibrare după schimbare de piese. 
Prezentarea certificatelor valabile de la 
producător ce permit ofertantului executarea 
lucrărilor propuse: 
Garanţia per.tru piese si lucrări efectuate -
minim 12 luni 

90000 

33190000-8 

EnJ( scop 
O l ş m p u s . 
scria 185/ 

190, anul de 
unitate 10 

Deteriorarea 
capatului distal 

Servicii de inlocuire a învelişului din cauciuc 
al capătului distal 
Prezentarea certificaiel: r \ alabile de la 
producător ce pe—,:t ofertantului executarea 
lucrărilor prep-se . 
Garanţia rer.tr_ - . e s e si .„."rar. efectuare -

80000 

prod acere 
2 0 1 4 

Deteriorarea 
capatului distal 

min:m 12 luni. 
Lucrările se vor efectua la solicitare 
Achitarea se \ a efectua pentru fiecare lucrwe 
efectuată. 

3 
L itra» rnograf 
HI VISION 
Av u , . :'r>d. 

unitate 1 
Sistemul de 
ecografie, indiferent 
de sonda utilizata 

1. Reparaţia ş; instalarea R D 3 r P S 3 
2.Calibrarea dispozitiv j.Efeeruarea 
raport pr:\ :r.i lucrărilor efectuate şi 

100000 

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


HITACHI . 
Anul 2014 

prezintă interferenţe 
adiacente pe dispiay. 
lucru care face 
imposibila utilizarea 
dispozitivului 
medical. 

funcţionalitatea dispozitiv 
4. Terrr.er. de garanţie a 
minim 12 luni 

CTtr'ofeftd 

9. în cazul procedurilor de preselecţie se indică numărul minim al candidat:!or >i. 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 ioturile; 

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, în decurs de 
10 zile. conform solicitării IMSP IO; 

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 legi sau al 
u n o r a c t e 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 
(ni . u r i l e minime) al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile 
solicitate (DUAE, documentaţie): 

Nr. 
d/o 

Criteriile ele calif icare şi de selecţie 

^ s c r i e r e a 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 garr.nţie 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 pri\ ind confirmarea 
identităţii beneficiarilor efectivi şi 

In termen de 5 zile de la data 
comunicării rezultatelor procedurii de DA 



neîncadrarea acestora în situaţia 
condamnării pentru participarea la 

activităţi ale unei organizaţii sau 
grupări criminale, pentru corupţie, 

fraudă şi sau spălare de bani 

achiziţie publică, ofertantul desemna: 
Sastigator va prezenta Declaraţia 

autorităţii contractante şi Ager.r.e 
Achiziţii Publice In co r . fo r - :a:e c _ 

Ordinului Ministrului Finanţelor nr 1 - 5 
din 24 noiembrie 211 i 

7 NOTĂ 

La solicitarea autorităţii contractante, 
operatorii economici particip arii vor 

prezenta pe suport de hirtie docurr.er.te 
de calificare suplimentare conform 

anexei: 

DA 

Anexa: 

N r . 
d/o 

D e n u m i r e a d o c u m e n t u l u i / c e r i n ţ e i M o d de d e m o n s t r a r e a îndepl in ir i i 
cerinţei : 

Obl igat iv 
i tatea 

1 Declaraţie privind valabilitatea ofertei 
Confirmat prin semnătura electronică a 

participantului (Anexa nr. 8 la documentaţia 
standart) 

DA 

o 
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 
i m p 1 e m e n ta re a c ontractului 

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

standart) 
DA 

7 
L. .. subcontractanţilor şi partea/părţile 

c.in 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 

dc 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 raţie terţ susţinător profesional 
Confirmat prin semnătura electronică a 

participantului (Anexa nr. 20 la documentaţia 
standart 

DA 

1". G. . .—ia pentru ofertă, după caz DA, cuantumul 1% din valoarea ofertei Iară TVA; 
18. G r:..iiin de hună execuţie a contractului, după caz DA, cuantumul 5 % din valoarea 

c. jiului de achiziţi, cu TVA; 

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



20. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi iac i 
utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitatia electronici V 

21. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului [:jn.c:zy.: i_r i : — 

22. Ofertele se prezintă în valuta: Monedă naţională; 

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai rr.i; p:e: ::er.:. 
corespunderea cerinţelor solicitate (Pe loturi); 

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

Nr. 
d/O 

Denumirea factorului de evaluare Ponderea% 

1 

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- conform SlA RSAP 

- pe: conform SlA RSAP 

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

Ofer: 7c sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP 

27. T. ..ui de valabilitate a ofertelor: 60 zile; 

28. Ljc.:! deschiderii ofertelor: SIA RSAP; 

Ojcndt•. întârziate vor f i respinse. 

29. P. ...iele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
C .. ţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu 
f.. v ii a cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP. 

30. L: nba 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 
Europene: NU; 

32. L i. ea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor: 
A i u Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor 
A. . a: num. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; 
7 ..' 'Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 

33. D !:.tele) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
l " Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respectiv 
(c. te cazul): NU; 

34.1 1 achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor 
vi: ;..•(.•: NU: 

35. F. ..:,:;jr.r:i anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un 
astfel ..iinţ: NU; 

36. i unsmiu rii spre publicare a anunţului de participare: 23.12.2021; 

37. î.. aurul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta: 

mailto:contestatii@ansc.md


D e n u m i r e a i n s t r u m e n t u l u i e lectronic Se v a ut i l i za accepta sau nu 
D e p u n e r e a e lec t ron ică a ofertelor sau a cererilor de 
p irt icipare 

D a 

Sis temul de c o m e n z i electronice Da 
Facturarea e lec t ron ică Da 
P âţile e lec t ronice Da 

38. C . . iul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al 
O ...izaţiei Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre 
pi.i k - a r e în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): 

(se specifică da sau nu) 

39. Al informaţii relevante: 

J ̂  
Cond.. jf.turul grupului de lucru: *-i 


