
ANUNŢ DE PARTICIPARE 

privind achiziţionarea 
Serviciilor tipografice, pentru anul 2022 prin procedura de achiziţie de valoare mică 

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSPInstitutul Oncologic; 

2. IDNO: 1003600151023; 

3. Adresa: mun.Cliişinău str. N. 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: anticameraffionco.md achizitiionco@,gmail.com 

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 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. 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 servicii: 

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor U/M Cantitatea 

Specificarea 
tehnică deplină 

solicitată, 
Valoarea 

estimată totală 
Nr. 
d/o 

Standarde de 
referinţă 

fără TVA 

Servicii tipografice 

1 Fişa medicala a bolnavului stationar 
de zi buc 3000 003-2/e 

2 Lista evid vol,spectr de activ zilnică a 
med onclog buc 16000 054/20 

3 Lista evid vol,spectr de activ zilnică a 
med onclog CCD buc 3000 054/20 

4 Lista evid vol,spectr de activ zilnică a 
med onc-rad CCD buc 1000 055/20 

5 Registru buc 200 
6 Zilnic la fisa medicala de ambulator buc 70000 
7 Bon de ordine la medic buc 20000 025-4/e 
8 Concluzie CMC disciplinar buc 5000 958-28.09.12 

9 Fisa de administrare subst. 
Psihotrope,stup. buc 7000 038/19AS 

10 Fisa terapiei intensive buc 4000 

11 
79810000-5 

Acord informat standart pacient p/u 
transfuzi sîngelui buc 10000 F064/21 AISTS 150 000,00 lei 

12 Acord informat standart pacient 
utilizarea metod altern buc 3000 F065/21 -AISTS 

13 Acord informat la interv medicala buc 78000 an 3 ord 303 
14 Foaie de temperatura mare buc 16500 an 003/e 
15 Foaie de temperatura mica buc 7500 an 003/e 

16 Foaie de temperatura cu fisa de 
siguranţa buc 5500 an 003/e 

17 Bon de comanda livrare mare buc 6500 F-31 
18 Bon de comanda livrare mic buc 15000 F-31 
19 Trimitere - extras buc 83000 027/e 
20 Extras (st/zi.Hemat) buc 3000 
21 Extras CCD IMSP IO buc 3000 

22 Consimtamint scris stationar de zi 
CCD buc 9000 Legea 135 

08.07.11 

23 Acord informat se ecsclud orice plaţi 
neformale buc 30000 anexa 3 ord 303 
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24 Consimtamint p/u utilizarea datelor 
caracter personal buc 30000 Legea 135 

08.07.11 
25 Foaie de prescripţii medicale buc 1500 anexa 003 e 
26 Foaie de prescripţii medicale buc 34000 ar.exa 003 e 
27 Trimitere la investisatie citoloaica buc 32000 203 e 

28 Trimitre la investigaţie patologo-
ehistolosica buc 20000 014 e 

29 Foaie de brahiterapie buc 800 F168-i m 
30 Regustru despanser şi policlinica buc 100 
31 Reaistru buc 6000 
32 Fişa de indicaţii st/zi buc 4000 019 18RCST 
33 Consultatia buc 2500 

34 Proces verbal al şedinţei com.select 
p u trat med buc 2000 

35 Cerere de produse sanguine buc 20000 436 e 

36 Trimitere la investigaţie 
gr.sînge.factor rezus şi anticorpi buc 5000 207/e 

37 Formular retete nr. 1 buc 6000 ord 960 
3S Formular retete nr. 3 buc 20000 
39 Examenul la hormoni buc 2000 235/e 

40 Examenul imunologic identificarea 
anticorpilor buc 1000 247/e 

41 Trimitere la analiza buc 4000 201 /e 
42 Hemoleucogramai buc 20000 224/e 
43 Examenul biochimic buc 20000 228/e 

44 Zilnic de evidenta a lucr med 
stomatolog buc 30 039-2/e 

45 Epicriza CCD A5 buc 5000 043/19-134/19 
46 Fişa de iradiere buc 2000 025/18 FRE 

47 Fişa informare pacient privind 
anestezis p/u interv chirurg buc 6000 anexa 2 

48 Fişa de examen anesteziologic buc 800 

49 
Buletin de trimitire la invest 

molecular genetice buc 300 F046/19AMB 

50 Consimţămînt sris (mic-p-ca) buc 9000 08.07.11 legea 
135 

51 
Consimţămînt informat p/u testare 

genetică buc 200 F045/19 CITG 

52 Fişa medicală a bolnavului 
stomatologic buc 300 043/e 

53 Fişa de tratament fizeoterapeutic buc 2000 044/e 
54 Formular pentru Hemotransfuzie buc 30000 437e 
55 Fişa de magazie buc 1000 FM-12 

56 
Rezultatul investigaţiei 

microbiologice 
buc 2000 240/e 

57 Mielograma buc 2000 042/19 

Valoarea estimativă totală fără TVA 150 000,00 Iei 

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: Nu se admite; 

12. Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: în decurs de 10 zile conform solicitării IMSP 
IO, pe parcursul anului 2022, 

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; 
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15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 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; nivelul minim (nivelurile minime) al laie. cerinţ*i: r e'- entuai .mp = . 
menţionează informaţiile solicitate (DUAE, documentaţie): 

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

Nivelul minim 
Obligat;\ .tatea 

1 Certificat de înregistrare a întreprinderii 
Copia certificatului emis de afganul 

înregistrării de stat, confirmată prir, semnătura 
electronică a ofertantului. 

DA 

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

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

DA 

4 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 lot, 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 fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP 

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile; 

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

26. 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". 

27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat; 

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

29. 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 

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 anunţurilor viitoare: 
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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 SIA 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: 


