
ONCO MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA 
INSTITUŢI A MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ 

INSTITUTUL ONCOLOGIC 
str. N. Testemiţanu nr. 30 MD-2025, mim. Chişinău 

Tel. +373 22 725970; Fax + 373 22 733363; 
www.onco.md; e-mail: anticamera@onco.md 

AQm SJM ^Ql^h^r Operatorilor economici 

INVITATIE DE PARTICIPARE 
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IMSP Institutul Oncologic invită operatorii economici interesaţi să depună ofertă 
pentru atribuirea contractului de achiziţie a serviciilor „Tipărire şi livrare" a materialelor 
de promovare pentru proiectele din cadrul Programului Operaţional Comun România -
Republica Moldova 2014 - 2020, şi anume: 

1. Cod EMS-ENI 2SOFT/1.2/105 - COLONSTRESS - Modificări ale 
microbiomului colonic uman în contextul stresului generat de antibiotice 

2. Cod EMS-ENI 2SOFT/1.2/207 - LUNGNEX-RD - Reţeaua de excelentă 
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privind diagnosticul şi cercetarea cancerului pulmonar 

1. Informaţii generale 
1.1 Autoritatea contractantă: 

Denumirea: IMSP Institutul Oncologic 

1.2 Publicarea invitaţiei de participare şi a documentelor anexate 
Conform SIA RSAP şi la sediul IMSP Institutul Oncologic 

1.3 Depunerea ofertelor 
• Data limită pentru primirea ofertelor de către Autoritatea contractantă este: 

februarie 2022, conform termenilor SIA RSAP. 
• Nota: se va menţiona „Oferta servicii de tipărire şi livrare a materialelor de 

promovare pentru proiectul 2SOFT/1.2/105 - COLONSTRESS" ori 
„Oferta servicii de tipărire şi livrare a materialelor de promovare pentru 
proiectul 2SOFT/1.2/207 -LUNGNEX-RD". 

• Prin depunerea unei oferte, confirmaţi acceptarea să primirii notificării 
rezultatului procedurii prin mijloace electronice. 

1.4 Modul de elaborare a ofertei 
• Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele din lot. Nu se 

acceptă oferte din care lipsesc repere. 

• Propunerea tehnico-financiară 
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o Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta să 
respecte în totalitate cerinţele prevăzute în caietul de sarcini şi să furnizeze 
toate condiţiile financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de 
achiziţie. Produsele vor trebui să respecte cerinţele din Manualul de identitate 
vizuală al fiecărui proiect ce poate fi descărcat de la adresa: https://www.ro-
md.net/ro/comunicare/identitate-vizuala. 

o Propunerea financiară va fi exprimată în lei MLD, cu scutire de TVA cu drept 
de deducere (fără TVA). La întocmirea ofertei financiare, ofertantul va lua în 
calcul toate cheltuielile necesare furnizării produselor care fac obiectul 
contractului care se doreşte a fi atribuit. Valoarea fiecărui produs nu trebuie să 
depăşească valorile estimate la punctul 2.3. 

1.5 Modul de elaborare a ofertei 

Limba de redacţie a ofertei: 
Moneda în care este exprimat preţul contractului: 
Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 

2. Obiectul contractului 

2.1 Tip contract: Servicii 

2.2 Denumirea contract/achiziţie 
Servicii de tipărire şi livrare a materialelor de promovare pentru proiectele din 

cadrul Programului Operaţional Comun România - Republica Moldova 2014 - 2020 
(proiectul 2SOFT/1.2/105 - COLONSTRESS şi proiectul 2SOFT/1.2/207 - LUNGNEX-
RD). 

2.3 Descrierea contractului 
Cooperarea transfrontalieră între IMSP Institutul Oncologic, Chişinău şi IRO Iaşi va 

extinde cunoştinţele în biologia moleculară, devenind un program pilot cu un imens 
potenţial de formare a noilor cercetători şi medici. 

Având în vedere obligaţiile care revin unui beneficiar de fonduri europene, legate 
de asigurarea vizibilităţii şi promovare a proiectelor, conform Manualului de Identitate 
Vizuală al Programului Operaţional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, 
scopul acestor achiziţii este de a promova fiecare proiect în parte prin design, editare şi 
tipărire a materialelor transfrontaliere de promovare a activităţilor. 

1. Lotul nr.l Proiectul 2SOFT/1.2/105 - COLONSTRESS - Modificări ale 
microbiomului colonic uman în contextul stresului generat de antibiotice 

Proiectul îşi propune o cooperare transfrontalieră dintre IMSP Institutul Oncologic 
şi Institutul Regional de Oncologie Iaşi prin compararea efectelor secundare şi infecţiilor 
oportuniste privind folosirea antibioticelor, cu evaluarea protocoalelor de antibioterapie ce 
influenţează microbiomul colonic, folosind probe pereche de la aceiaşi indivizi, inclusiv şi 
dezvoltare a două laboratoare de cercetare şi de diagnostic molecular superior în 
oncologie, capabile să instruiască în continuare personalul în domeniul biologiei 
moleculară. Scopul acestui lot pentru contractare este elaborarea, publicarea şi tipărirea 
materialelor de promovare, prevăzute în Contractul de grant, aferent proiectului 
2SOFT/1.2/105 COLONSTRESS, ce presupune: 

Limba română 
Lei MLD 
Conform SIA RSAP 
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Nr.crt Denumire produs Cantitatea* Valoare estimativa 
total Lei fără TVA 

1 Roll-up 1 buc 5050,00 
2 Pliante 1000 buc 10100,00 
3 Brochures 500 buc 10100,00 
4 Program de trening (manua/suport 

de curs/curricula ş.a.) 
500 buc 10100,00 

5 Ghid practic 500 buc 10100,00 
6 Raport de cercetare 500 buc 10100,00 

Total 55550,0© 

* cantităţi estimative 

2. Lotul nr.2 Proiectul 2SOFT/1.2/207 - LUNGNEX-RD - Reţeaua de 
excelenţă privind diagnosticul şi cercetarea cancerului pulmonar 

Proiectul îşi propune să interconecteze sinergie resursele infrastructurii regionale 
pentru cercetare şi îngrijire a cancerului pulmonar prin conectarea entităţilor într-o reţea 
transfrontalieră multidisciplinară, de dezvoltare a competitivităţii şi colaborare pentru 
inovare în domeniul cancerului pulmonar, inclusiv cu implementarea unui sistem de 
management al calităţii integrat cu standardele europene pentru cercetare şi practica clinică 
în cancerul pulmonar. 

Nr.crt Denumire produs Cantitatea-
Valoare 

estimativa totală 
Lei fără TVA 

1 Roll-up 1 buc 5050,00 
2 Pliante 1000 buc 10100,00 
3 Brochures 500 buc 10100,00 
4 Stickere 50 buc 303,00 
5 Ghid pentru testarea EGFR 1000 buc 20200,00 
6 Ghid despre procedura tehnică, interpretarea 

si incidenţa mutatiei driver 
1000 buc 20200,00 

7 Raportul de cercetare 1000 buc 20200,00 
Total 86153,00 

* cantităţi estimative 

Valoarea totală estimată a contractului nu va depăşi suina de 141703,00 lei cu 
scutire de TVA cu drept de deducere (fără TVA) şi este compusă din nr. de buc x cost/buc 
(1 euro * Curs InfoEuro Februarie 2022: 1 Euro = 20,2 MDL). 

Cantităţile indicate sunt estimative, cu producerea la necesitate şi comanda 
Autorităţii contractante. 

2.4 Sursa de finanţare 
Proiectele din cadrai Programului Operaţional Comun România - Republica 

Moldova 2014 - 2020, a) 2SOFT/1.2/105 COLONSTRESS - Modificări ale 
microbiomului colonic uman în contextul stresului generat de antibiotice şi b) 
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2S0FT/1.2/207 - LUNGNEX-RD - Reţeaua de excelenţă privind diagnosticul şi 
cercetarea cancerului pulmonar, sunt finanţate prin intermediul Instrumentului European 
de Vecinătate (ENI). 

2.5 Locul de livrare a produselor. IMSP Institutul Oncologic, str. N.Testemiţanu,30, 
MD-2025, Chişinău " 5 

3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie 
1. Procedura simplificată 
2. Conform SIA RSAP 

4. Informaţii detaliate şi complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea 
ofertei câştigătoare 

Preţul cel mai scăzut, cu respectarea caracteristicilor tehnice, respectiv ofertantul 
trebuie să aibă în vedere că tipărirea materialelor se va realiza doar după 
avizul/coordonarea materialului cu Secretariatul Tehnic Comun (BRTC Iaşi). 

5. Garanţia de bună execuţie 
Nu este cazul 

6. Plata preţului contractului 
Prin transfer, în baza facturilor fiscale, contractului de achiziţie şi a notei de 

recepţie. Preţul contractului nu se actualizează 

7. Informaţii suplimentare 
Documentaţia de atribuire este ataşată anunţului de participare simplificat publicat 

în SIA RSAP, la adresa https://e-licitatie.md. Toate răspunsurile la solicitările de 
clarificare vor fi ataşate anunţului de participare simplificat. Declaraţia de onoare sau 
DUAE (Document Unic de Achiziţie European) este configurat în SIA RSAP de 
autoritatea contractantă. Răspunsurile la Declaraţia de onoare sau DUAE ale operatorilor 
economici care participă la procedura vor fi completate în mod direct, după autentificare, 
de fiecare participant. 

Ruslan BALTAGA 

Director 
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