
ANUNŢ DE PARTICIPARE

privind achiziţionarea

Lucrărilor de reparaţie a Laboratorului de FLA UCITOMETRIE m incinta Centrului Consultativ Diagnostic 
1MSP Institutul Oncologic, prin procedura de achiziţie de valoare n::să

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic;

2. IDNO: 1003600151023;

3. Adresa: mun.Chişinău str. V Testemitianu 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: anticamera@onco.md achizitiionco'a 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 executarea următoarelor lucrări:

№ Simbol norme şi Unitatea de Volum
crt. Cod resurse Denumire lucrărilor măsură

1 2 J 4 5
1. Laborator Flaucitometru 

1.1. Demontări si evacuări

1 RpCG29Dl Demolarea cu mijloace mecanice a pereţilor de 
zidărie din spargeri pentru creeri de goluri in zidărie, 

pentru demolarea cu mijloace mecanice
m3 0,470

2 RpC056A Demontări: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, 
cutii, rulou, masti, etc.) m2 1,800

3 RpCM33A Demontarea placajelor din faianţa, gresie, ceramica 
(Bloc sanitar)

ml 13,500

4 RpCK42C Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, 
marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Bloc 

sanitar)
m2 5,000

5 RpCK41C Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport 
sau fara suport textil, mocheta, etc m2 27,150

6 RpEF23A Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv 
tijele si globurile (ATENTIE vor fi remontate după 

montarea tavanului)
buc 7,000

7 RpEC16A Demontat loc de priza ingropat cu conductori din 
cupru sau aluminiu, piua la 3 m inaltimea camerei buc 15,000

8 RpCM33E Demontarea placajelor de tip armstrong de pe tavan 
in vederea realizării lucrărilor de reparaţie 

(ATENTIE se vor remonta )
m2 32,150

9 TrB05A2-3 Transportul, prin purtare directa, al materialelor 
incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m t 8,500

10 Tril AA01C1 Incarcarea materialelor din grupa A - grele si mărunte 
prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto 

categoria 1
t 8,500

11 TsI50B5 Transportarea gunoiului de construcţie cu 
autobasculanta la distanta de 15 km t 8,500
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1.2. Pereţi
12 CN53A Grunduirea suprafeţelor pereţilor (Betongrunt)

r
m2 98.760

13 CF61A Driscuire continua a suprafeţei (tencuia.a de un strat) 
cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre s: 

usi
m2 6.510

14 CF50B K=2 Tencuieli interioare de 5 mm grosime. exe.-t-te 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, '.a pere:: 

s. nereti despărţitori, preparare manua.a _ mertara._
m2 98."60

15 CF17C Di\erse lucrări - strat de impaslitura d:r. f.rra ae 
sticla aplicat pe suprafeţe lipit cu aracet. ine . 

stratul de amorsai
m2 98,760

16 CK18C Montarea coltare din aluminiu m 28.600

17 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele pereţilor, 

coloanelor si tavanelor
m2 98,760

18 CN53A Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor si 
tavanelor m2 98,760

19 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe 

glet existent, executate manual (Culoarea se va 
coordona cu beneficiarul)

m2 98,760

20 CK22C Glasvanduri din profîle din aluminiu la construcţii cu 
inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa 

(ATENT1E Latimea profilului de cerecevea va fi nu 
mai mica de lOOmm, umplutura va fi realizata din 

panouri HPL rezistent la soluţii chimice de 
dezinfectare, culoarea si forma se vor coordona cu 
beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren )

m2 7.230

21 CK21A Usi confecţionate din profiluri din aluminiu, inclusiv 
armaturile si accesoriile necesare uşilor montate in 

zidărie de orice natura, cu suprafaţa tocului pina la 7 
mp inclusiv (ATENTIE, Latimea fetei profilului de 

cercevea va fi nu mai mica de 100 mm, umplutura va 
fi realizata din panouri HPL rezistent la soluţii 

chimice de dezinfectare, culoarea si forma se vor 
coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza 

in teren. (Usi Blocuri sanitare. Dus)

m2 4,150

1.3. Pardosea
22 CN53A Grunduirea suprafeţelor pardoselelor (Betongrunt) m2 32,150

23 CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin m2 32,150

24 CG01A1 K=2 Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita 

fin.Diferenţa in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 
cm de strat suport din mortar M 100-T. se adauga 

sau se scade

m2 32,150

25 CG47D Pardoseli din placi de gresie ceramica ATENTIE cu 
suprafaţa antiderapanta, grosimea nu mai mica de 

9mm cu dimensiunile 600x600mm. inclusiv stratul 
suport din adezivi (amestec uscat). (Culoarea forma 

se vor coordona cu beneficiara)

m2 32,150

26 CG18A Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la 
pereţi din gresie ceramica fixate cu mortar de 

ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu 
apa, in incaperi cu suprafeţe mai mari de 16 mp 

(Tipul, forma si culoarea se va coordona cu 
beneficiarul)

m 32,830

1.4. Diverse
27 RCsU05Al Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranti, 

la consolidări, in pereţi sau plansee din zidărie de 
cărămidă pina la 15 cm grosime, pentru executarea 

străpungerilor mecanizat

buc 19.000



28 RCsU07A Matarea golurilor in pereţi, cu mortar de ipsos, după 
instalaţii sau consolidări buc 19.000

29 RCsUOöAl Executarea şanţurilor de pina la 5 cm adincime. in 
pereţi din zidărie de cărămidă de 5 x 50 cm2. pentru j 

executarea mecanizata
m 28.200

30 RCsUO"D Matarea şanţurilor in pereţi de pina la 50 crr.2. cupa 
instalaţii sau consolidări m 28.2 00

1.5. Reţele electrice
31 RpEE15A Montarea intrerupatoarelor - Intreruptor automat BA 

47-29/1/16A. B buc 2,000

32 RpEE15A Montarea intrerupatoarelor -Intreruptor automat BA 
47-29/3/20A, B buc 4.000

33 Pret de piata Dulap de distribuţie 6 moduli plastic inclusiv barele 
cupru buc 1,000

34 RpEBOlA Montarea conductorilor mascaţi, din aluminiu sau 
cupru, in tuburi, elemente de protecţie, montati 

ingropat, avind secţiunea 3x1.5mm
m 54,000

35 RpEBOlA Montarea conductorilor mascaţi, din aluminiu sau 
cupru, in tuburi, elemente de protecţie, montati 

ingropat, avind secţiunea 3x2.5mm
m 118,000

36 Pret de piata Tub plastic pentru montarea cablurilor dm. 16mm m 172,000

37 RpEE03A Montarea prizelor bipolare construcţie normala din 
bachelita sau aminoplast. simpla, dubla, construcţie 
impermeabila, etanşe, etanşe metalica sau similare, 

montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri 
din lemn sau plastic

buc 19,000

38 RpEEOlA Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 
10-25 A, de construcţie normala, impermeabile sau 
etanşe in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica 

sau porţelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri 
din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru 

sau aluminiu

buc 3,000

39 RpEFOlB Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de 
perete, complet echipate ( LED 35 W. 4000K 

dimensiuni 595x595mm pentru tavane suspendate 
(Armstrong, Gips-carton))

buc 5,000

40 RpEJ05A Încercări, verificări electrice si reglări la cabluri de 
energie electrica pina la 1 kW buc 1,000

41 RpEJOöB încercări, verificări electrice si reglări la circuite de 
iluminat buc 2,000

42 RpEJOöA Încercări, verificări electrice si reglări la prize de 
pamint buc 3,000

1.6. Articole sanitare apa si canalizare
43 SB08E Ţeava din material plastic pentru canalizare, îmbinata 

cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat 
sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

m 1,200

44 SB11C Piesa de legătură (ramificaţie dubla) din material 
plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de 

cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm
buc 1,000

45 SB08C Ţeava din material plastic pentru canalizare, îmbinata 
cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat 

sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
m 4,200

46 SB09C Piesa de legătură din material plastic pentru 
canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, av ind 

diametrul de 50 mm (Cot 90)
buc 5,000

47 SB11C Piesa de legătură (ramificaţie dubla) din material 
plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de 

cauciuc, avind diametrul de 50x50x50mm
buc 2,000

48 SC04B Lavoar din semiportelan. porţelan sanitar etc. inclusiv 
pentru handicapaţi, avind ţeava de scurgere din 

material plastic, montat pe console fixate pe pereţi 
din beton lungimea 55-60 cm(Tipul, forma se va 

coordona cu beneficiarul)

buc 2.000



49 SD04A Baterie amestecatoare cu braţ basculant stati\a pentru 
lavoar sau spălător, indiferent de modul de inchidere. 
inclusiv pentru handicapaţi, avind diametrul de 1 2"

buc

50 SA15B Ţeava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune. in conducte de legătură, la obiecte 
sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale. 

avind diametrul de 20-25 mm

m 18.600

51 Preţ de piaţa Set montare baterie PPR 20 X 12 F metal. îngloba: 
in perete buc 2.000

O SD05A Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea 
armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 

3 8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)
buc 4.000

53 SF01C Efectuarea probei de etansare la presiune a instalaţiei 
de apa calda sau rece executata din ţeava din 

policlorura de vinii tip greu sau din material plastic, 
avind diametrul de 16-110 imn

m 18.600

54 SF05C Spalarea instalaţiei de apa rece sau calda, executata 
din ţevi din material plastic, avind diametrul de 20- 

75 mm
m 18.600

2. Antreu, camera de zi 
2.1. Demontări si evacuări

55 RpEF23A Demontări de corpuri de iluminat orice tip. inclisiv 
tijele si globurile (ATENTIE vor fi remontate după 

montarea tavanului)
buc 2,000

56 RpEC16A Demontat loc de priza îngropat cu conductori din 
cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei buc

---------------------!
5.000

2.2. Pereţi
57 CN53A Grunduirea suprafeţelor pereţilor (Betongrunt) m2 8.300

58 CF61A Driscuire continua a suprafeţei (tencuiala de un strat) 
cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si 

usi
m2 1,800

59 CF50B K=2 Tencuieli interioare de 5 ram grosime, executate 
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereţi 

si pereţi despărţitori, preparare manuala a mortarului.
m2 8,300

60 CF17C Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de 
sticla aplicat pe suprafeţe lipit cu aracet, inclusiv 

stratul de amorsaj
m2 8,300

61 CK18C Montarea coltare din aluminiu m 6,000

62 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele pereţilor, 

coloanelor si tavanelor
m2 8,300

63 CN53A Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor si 
tavanelor m2 49,640

64 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe 

glet existent, executate manual (Culoarea se va 
coordona cu beneficiarul)

m2 49,640

2.3. Diverse
65 RCsU05Al Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranti, 

la consolidări, in pereţi sau plansee din zidărie de 
cărămidă pina la 15 cm grosime, pentru executarea 

străpungerilor mecanizat

buc 4,000

66 RCsU07A Matarea golurilor in pereţi, cu mortar de ipsos, după 
instalaţii sau consolidări buc 4,000

67 RCsU06Al Executarea şanţurilor de pina la 5 cm adincime, in 
pereţi din zidărie de cărămidă de 5 x 50 cm2, pentru 

executarea mecanizata
m 8,200

68 RCsU07D Matarea şanţurilor in pereţi de pina la 50 cm2. după 
instalaţii sau consolidări m 8,200

2.4. Reţele electrice
69 RpEBOlA Montarea conductorilor mascaţi, din aluminiu sau 

cupru, in tuburi, elemente de protecţie, montat! m 21.000
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[ ingropat. avind secţiunea 3\1 5mm
70 RpEBOlA Montarea conductorilor mascaţi, din aluminiu sa. 

cupru, in tururi, elemente de protect.e. rr.cn: 
îngropat. avind secţiunea 3\2.5mm

m 44 6(

'a
T_: r.astic pentru montarea cafci.riicr irr. ir  mm m 65.600

RpEE03A '•'.. ".tarea prizelor bipolare construcţie r.trma.a a r. 
bachelita sau aminoplast. simpla, dubla, construcţie 
. r.permeabila, etanşe, etanşe metalica ?u.. - 

maniate ingropat sub tencuiala sau aparent pe ctr.ur: 
din lemn sau plastic

DUC 8.000

'
73 RpEEOlA Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 

10-25 A. de construcţie normala, impermeabile sau 
etanşe in carcasa de aminoplast, bachelita. metalica 
sau porţelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri 
din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru 

sau aluminiu

buc 1.000

74 RpEFOlB Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de 
perete, complet echipate ( LED 35 W, 4000K 

dimensiuni 595x595mm pentru tavane suspendate 
(Armstrong, Gips-carton))

buc 2,000

75 RpEJ05A încercări, verificări electrice si reglări la cabluri de 
energie electrica pina la 1 kW buc 1,000

76 RpEJ06B încercări, verificări electrice si reglări la circuite de 
iluminat buc 1,000

77 RpEJ06A Încercări, verificări electrice si reglări la prize de 
pamint buc 2,000

2.5. Articole sanitare apa si canalizare
78 SB08C Ţeava din material plastic pentru canalizare, îmbinata 

cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat 
sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

m 1,200

79 SB09C Piesa de legătură din material plastic pentru 
canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind 

diametrul de 50 mm (Cot 90)
buc 2,000

80 SB11C Piesa de legătură (ramificaţie dubla) din material 
plastic pentru canalizare, îmbinate cu garnitura de 

cauciuc, avind diametrul de 50x50x50mm
buc 1,000

81 SC04B Lavoar din semiportelan, porţelan sanitar etc. inclusiv 
pentru handicapaţi, avind ţeava de scurgere din 

material plastic, montat pe console fixate pe pereţi 
din beton lungimea 55-60 cm(Tipul, forma se va 

coordona cu beneficiarul)

buc 1,000

82 SD04A Baterie amestecatoare cu braţ basculant statica pentru 
lavoar sau spălător, indiferent de modul de inchidere, 
inclusiv pentru handicapaţi, avind diametrul de 1 2"

buc 1,000

83 SA15B Ţeava din material plastic imbinata prin sudura prin 
polifuziune. in conducte de legătură, la obiecte 
sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale. 

avind diametrul de 20-25 mm

m 5,800

84 Preţ de piaţa Set montare baterie PPR 20 X I 2 F metal. înglobat 
in perete buc 1.000

85 SD05A Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea 
armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 

3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)
buc 2,000

86 SF01C Efectuarea probei de etansare la presiune a instalaţiei 
de apa calda sau rece executata din ţeava din 

policlorura de vinii tip greu sau din material plastic, 
avind diametrul de 16-110 mm

m 5.800

87 SF05C Spalarea instalaţiei de apa rece sau calda, executata 
din ţevi din material plastic, avind diametrul de 20- 

75 mm
m 5,800

3. Laborator
88 RpC056A Demontări: timplarie din alumin m2 5.670

89 CK22C Glasvanduri din profile din aluminiu la construcţii cu m2 5.670



inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de u>a 
A7ENTIE Laiimea prof...... : de ce:ece\e.. \a fi r.u
rr.al rr.ica de lOOmm. umplutura \a  îl rea.:za:a 

panouri HPL rezistent la soluţii chimice de 
dezinfectare, culoarea si forma se vor coordona c_ 
rene:';'.arul. dimensiunile se \or preciza Ir. teren

10. îa cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune o f e r t a  ( s e  sa s e l e c t a i :  

1) Pentru un singur lot:
1 Pentru mz. multe Ieruri;
3) Pentru toate loturile.

Alte iint.tir: f  • r e r . u e  loturi care pot fi atribuite aceluiaşi 
ofertant

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: A'« se admite;

12. Termenii şi condiţiile de executare solicitaţi: în decurs de 30 zile conform solicitării IMSP IO:

13. Termenul de \alabilitate a contractului.- 31.12.2022;

14. Contract de achiziţie rezenat 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 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 (ale) cerinţelor eventual impuse; se 
menţionează informaţiile solicitate (DUAE, documentaţie):

Nr. Descrierea
criteriului/cerinţei Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei: Nivelul minim/ 

Obligativitatea
1 Oferta de preţ Confirmata cu semnătura electronic a participantului DA

2
Oferta tehnică 

conform Caietului de
sarcini

Devizele locale (formularele 3, 5. 7) aferente ofertei elaborate în 
conformitate cu normativele în domeniu, cu specificarea 

parametrilor tehnici solicitaţi in caietul de sarcini, original 
confirmata cu semnătura electronic a participantului

DA

3 Extras din registrul 
de stat copie, confirmata cu semnătura electronic a participantului DA

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrînse şi al procedurii negociate), 
după caz: ATu;

18. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza acordul-cadru.
sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia eleetronică):________________

19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): Au;

20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: corespunderea cerinţelor pe iot, cel mai mic 
preţ;

21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de \edere 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;
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Ofertele întîrziute vor f i  respinse.

26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazulu . 
ofertele au fost depuse prin SI A “RSAP".

2". Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Lintea de <:a::

28. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din funduri ale l  niun:. Eur:pcne: N..

29. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor:
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor
Adresa: num. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4j, MD 2001;
Tel/Fax/email; 022-820 652, 022 820-651, con testa ti Ca an scund

30. Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al L niunii Europene 
privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respective (dacă este cazul): \ u este cazul;

31. In cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor viitoare:

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;

in cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/aceenta:
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:

Conducătorul grupului de lucru: L.Ş.


