
ANUNŢ DE PARTICIPARE 

privind achiziţionarea Dezinfectante pentru anul 2"22. prin procedura de achiziţie Licitaţie 

p u b l i c ă 

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP 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; 

t ® 

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

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 

33631600-8 

Dezinfectarea şi 
curăţarea 

suprafeţelor 
• ambalaj < 1 litru 

Litri 
soluţie 
gata de 
lucru 

1358345 

***Litri soluţie de lucru*** 
Acţiunea dezinfectantului: 

virucidă: EN14476 
bactericidă: EN13727 

fungicida: EN13624,E\"1369"a 
Certificări: 

- confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a 
produsului va fi nu mai mic de 80° o din termenul total de 

valabilitate a acestuia; 
- înregistrarea produsului biodistructiv, de către autoritatea 

naţională competentă în d o m e n i i pană la deschiderea ofertelor. 
- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau 

original - în limbă de circula;:; internaţională ş: traducerea în 
limba română, confirmată prin apucarea semnăturii şi ştampilei 

Participantului. 
- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare 

lot la livrare. 
- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau 

rusă inclusiv şi traducerea ir. I:—.ba de stat la livrare - copie sau 
original confirmată prin semnătura şi ştampila participantului. 

Cerinţe tehnice 
compuşi de a r a n i n cuaternar clcrura de b e n z i ; or.:_ şi c iorba 

de didecildimetilamoniu precum şi componente auxiliare 
(agenţi tensioacuvi. sinergici ai biocidelor, inhibitor de 

coroziune ş a.) 

mailto:anticamera@onco.md
mailto:achizitiionco@gmail.com
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2 

Sterilizarea şi 
dezinfectarea 
dispozitivelor 

medicale 
(ambalaj <1 k g ) 

Litri 
soluţie 
gata de 
lucru 

18160 

• « • ^ s r . SCCXK a : o e * " " " 

maM. ENI456I 
b a o t r v a d l E N 1 J ~ 

t n b c r e a l o a a EN145-H 

C a t i f i d r i 
- confirmarea precum la livrare icimcnul de n b t A a c a 
produsului va fi nu mai i e S l : : u;r. terr.er._. t : ta . 

val abilitate a acestuia. 
- înregistrarea produsului in Registrul de stat a dispozitivelor 

medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale 
competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor. 

- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau 
original - în limbă de circulaţie internaţională şi traducerea în 

limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
Participantului. 

- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare 
lot la livrare. 

- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau 
rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau 
original confirmată prin semnătura şi ştampila participantului. 

Cerinţe tehnice: 
- substanţe active percarbonat de sodiu - 50%, activatori ai 
peroxidului de hidrogen, precum şi surfactanţi neionogenici. 

' • - produs solid; 
- cu inhibitori de coroziune; 

- ambalaj < 1 kg inclusiv 
- valabilitatea soluţiei de lucru > 24h (ore); 

- termen total de valabilitate produs nu mai puţin de 2 ani 
Expoziţia: < 3 0 min 

•Catalogul producătorului'prospecte/documente tehnice de 
confirmare a specificaţiilor tehnice pentru produsul oferit pe 
suport hîrtie - copie - confirmată prin ştampila şi semnătura 

Participantului. * în ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 

58 180,00 

3 

Dezinfecţia 
suprafeţelor cu 

semnificaţie 
epidemiologică cit 

şi alte tipuri de 
suprafeţe 

(Expoziţia: < 60 
min) 

Litri 
soluţie 
gata de 
lucru 

1358345 

***Litri soluţie de lucru*** 
Acţiunea dezinfectantului: 

virucidă EN14476 
bactericidâ EN13727 

fungicida: EN13624,EN13697 
Tuberculocid EN14348 

Certificări: 
- confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a 
produsului va fi nu mai mic de 80% dtr. termenul total de 

valabilitate a acestuia. 
- înregistrarea produsului biodistructtv. de către autoritatea 

naţională competentă în domeniu, păr.ă la deschiderea ofertelor. 
- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau 

original - în limbă de circulaţie internaţională şi traducerea în 
limba română, confirmată prin ap :carea semnăturii şi ştampilei 

Participantului. 
- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare 

lot la livrare 
- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau 

rusă inclusiv şi traducerea ir lirr.'ra zi stat la livrare - copie sau 
original confirmată prin semnătura şi ştampila participantului. 

Cerinţe tehnice: 
- substanţă activi - diclorizDcianurat de sodiu; 

- produs concentrat lichid solid compntr.ate tablete pastile); 
- termen total de valabilitate produs cu tr.ai puţin de 2 ani 

"(Expoziţia: < 60 min)" 
'Catalogul producătorului prospecte documente tehnice de 

confirmare a specificaţiilor tehnice pentru produsul oferit pe 
suport hîrtie - copie - confirmată pnn ştampila şi semnătura 

Participantului. * In ofertă se va indica codul produsului ofer.t 
pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat 

271 669,00 



Peroxid de 
hidrogen 6% 
(ambalaj 5 1) 

Litru 6000 

- confirmarea prezentăm cerţii 
lot '.a I:v 

: Ci i txe : : 

- Instrucţiunea de utilizare a produsului, k U i o ^ d a 
rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare 
original confirmată prin semnătura şi ştampila participant: 

Cerinţe tehnice: 
virucidă: Poliovirus type 1, Adenovirus tvp 5. Nlunne Norovirus 
bactericidă: S.aureus, P.aeruginosa, E hirae condiţii de curaţenia. 

levuricid: C.albicans condiţii de curaţenia. 
bactericid: S.aureus, E.hirae, P.aeruginosa, E.coli şi levuricid: 

C.albicans condiţii de murdarii, 
fungicida: C.albicans, A brasiliensis condiţii de murdarii. 

Mycobactericid: M.terrae, M. avium condiţii de curaţenia şi 
murdari. 

- ambalaj 5 1, întunecat, cu inel de protectie, sigilat de la 
producător 

- substanţa activă peroxid de hidrogen 6 % 
- produs gata pentru ultilizare 

- utilizare simultan pentru dezinfecţie şi prelucrare; 
- termen total de valabilitate nu mai puţin de 1 an 

•Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de 
confirmare a specificaţiilor tehnice pentru produsul oferit pe 
suport hîrtie - copie - confirmată prin ştampila şi semnătura 

Participantului. * In ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 

60 000,00 

Dezinfecţia 
chirurgicala 
(expoziţia < 

30sec.) a mâinilor, 
pe baza de alcool 
(ambalaj < 1 litru) 

Litru 10000 

Acţiunea dezinfectantului: 
virucidă EN 14476 

bactericidă EN 13727 
fungicida EN13624 

tuberculocida EN 14348 
chirurgicala a manilor EN12791 

Certificări: 
- confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a 
produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de 
valabilitate a acestuia; 
- - certificatul de înregistrare de stat a produsului biodistructiv 
eliberat de autoritatea naţională competentă în domeniu (copie 
semnată şi ştampilată de către articipant) 
- Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau 
original - în limbă de circulaţie internaţională şi traducerea în 
limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
Participantului. 
- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare 
lot la livrare. 
- Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau 
rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau 
original confirmată prin semnătura şi ştampila participantului. 
Cerinţe tehnice: 
- dotat cu dozator 
- pe baza de alcool (se admit substanţe adăugătoare 
- produs lichid; 
- produs gata pentru ultilizare 
- nu provoacă alergii, iritaţii a pielii; 
- termen total de valabilitate nu mai puţin de 2 am 
Expoziţia: 
Dezinfecţia chirurgicală (expoziţia < 30 sec. 

•Catalogul producătorului prospecte documente tehnice de 
confirmare a specificaţiilor tehnice pentru produsul cfent pe 
suport hîrtie - copie - confirmată prin ştampila şi si iiinlfci» 
Participantului. * în ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat cor.:":r~. catul; j_ l - i prezentat 

1 000 000,00 
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- confirmarea prczentfruoertificMlai de cafcMe peMm ficcM I 

- Instruuiunea de utilizare a p rod- s . . . . . ir, lin-.ba er.î .ezi 
rusă inclusiv şi traducerea in limba de sta: la livrare - ccp:e sau 
original confirmată prin semnătura şi ştampf.a participantului 

Cerinţe tehnice: 
- substanţă activă sare cuaternara de amoniu, precum şi agenţi 

tensioactivi neionici, fortificatori, inclusiv sinergici ai biocidelor; 
- produs concentrat lichid/solid 

- cu inhibitori de coroziune; 
- ambalaj < 1 litri inclusiv 

- termen total de valabilitate produs nu mai puţin de 2 ani. 
Expoziţia: < 60 min 

•Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de 
confirmare a specificaţiilor tehnice pentru produsul oferit pe 
suport hîrtie - copie - confirmată prin ştampila şi semnătura 

Participantului. * In ofertă se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 

9. In cazul procedurilor de preselecţie se indică numărul minim al candidaţilor 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: în decurs de 10 zile. pe parcursul 

anului 2022, 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 
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 

DA 

Dezinfecţia Litri 
veselei de soluţie 

bucătărie fără gata de 
resturi alimentare lucru 

219000 



documentitia 
Conn~a : pr_r. nrrs.ir^n e.ecrcr 

"ÎTVC - \ 2 C \ i — -

2 
Scrisoare de garanţie bancară, s-au 

transfer la contul autorităţii 
contractante 

datele bancare BC 
Mohhndc o mbank S.4 

codul fiscal ;003600151.23 
contul de decontare 

MD94SILOOOOO 0 02251 ".2316 
contul bancar 

MOLDMD2X302: 

n « 

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 

5astigator va prezenta Declaraţia 
autorităţii contractante şi Agenţiei 

Achiziţii Publice în conformitate cu 
Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 145 

din 24 noiembrie 2020 

DA 

7 NOTĂ 

La .solicitarea autorităţii contractante, 
operatorii economici participanţi vor 

prezenta pe suport de hîrtie documente 
de calificare suplimentare conform 

anexei: 

DA 

Anexa: 

Nr. 
d/o 

Denumirea 
documentului/cerinţei 

Mod de demonstrare a îndeplinirii 
cerinţei: 

Obligaţi 
vitatea 

l 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 

j 7 
Lista subcontractanţilor şi partea părţile Confirmat prin semnătura electronică a 

din contract care sunt îndeplinite de participantului (Anexa nr. 15 la documentaţia 
aceştia standart) 

DA 



8 Angajament terţ susţinător finjnriar 
Confirma: prin sermAr-ra electronică a 

nj» 

9 Declaraţie terţ susţinător financiar - •- - Z - - ~ — * 1 Z'.-Z — _ 

r 
D A 

10 
Angajament privind s^ţ i rerea 
şi profesională a ofertantului grupului 

de operatori economici 
rar::::rarr_l_: Ar.e\a i .a î - u t a D A 

11 Declaraţie terţ susţinător tehnic 
Confirma: prin se—năr_ra e . e : r : - . : I a 

panicipanmlui (Anexa nr I - la cocumer.ur.a 
stan dan 

D A 

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 fără 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. Şte/ap cel Mare şi Sfânt ttr.124 (et.4), MD 2001; 
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii(a,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; 
A 

34. In 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: 28.12.2021; 
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 

Da 

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): 

39. Alte informaţii relevante: 

Conducătorul grupului de lucru: 

(se specifică da sau nu) 


