
ANUNŢ DE PARTICIPARE

privind achiziţionarea

Lucrărilor de conectare a generatorului electric diesel, la reţeaua electrica de distribuţie 0.4kV a postmbă de 
PT-396. amplasat pe teritoriul a IMSP "Institutul Oncologic r r>: ~ r ~ .

valoare mică

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic:

2. IDNO: 1003600151023;

3. Adresa: mun.Chişinău 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: anticamera a 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 li pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziţie privind executarea următoarelor lucrări:

Simbol norme şi Denumirea lucrărilor Unitatea de măsură Volum

№ cod resurse

crt.

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrări de construcţie

1 TsC61B k=l,2

Săpătură mecanica a pamintului cu excavator 
"cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 
m3 cu descărcare in autobasculanta pe obiecte 
de reparaţie, reconstrucţie sau restaurare: teren 

categoria 2 (săpătură la tranşee)

100 m3 0,07

2 TsC59Bk=1.2

Săpătură mecanica a pamintului cu excavator 
cu o cupa de 0,15 m3 cu descărcare in 

autobasculanta: teren de categoria 2 (săpătură 
la tranşee)

100 m3 0,035

3 TsISlAlO Transportarea pamintului cu autobasculanta de 
10 t la distanta de 10 km t 5,80

4 RpEJ04B

Lucrări pentru pozarea cablurilor : umplutura 
de pamint, executata in straturi orizontale de 

20-30 cm grosime, udata si bătută bine cu 
maiul de mina

m3 7,00

5 RpCU05Il

Executarea străpungerilor pentru conducte sau 
tiranti in pereţi din piatra sau beton armat de 
26 - 50 cm, pentru executarea străpungerilor 

mecanizat
buc 2,00

6 RpCUQ7A

Matarea golurilor in pereţi, cu mortar de ipsos, 
după instalaţii sau consolidări

buc 2,00
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Capitolul 2. Lucrări de montare

7 08-02-142-1 Executarea patului pentru un singur cablu in 
tranşee 100 m 0 13

8 08-02-142-2 Pentru fiecare cablu următor se va adauga ia 
norma 08-01-142-1 100 m 0 ^ 9

9 preţ furnizor Nisip amenajari
m3 3.53

10 08-02-143-1 Acoperirea cablului, pozat in tranşee: cu 
cărămidă a unui singur cablu 100 m -

11 08-02-143-2 Acoperirea cablului, pozat in tranşee: cu 
cărămidă a fiecărui cablu următor 100 m 0,69

12 preţ furnizor Cărămidă construcţie 250x120x65 mm buc 430,00

13 08-02-145-4 Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului 
fara fixări, masa 1 m pina la: 6 kg 100 m 0,04

14 08-02-146-5 Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, 
masa 1 m pina la: 6 kg 100 m 0,06

15 preţ furnizor

Cablu de forţa cu conductori din aluminiu, 
bronat cu banda din otel zincat, izolaţie din 
polietilen tesut, tensiune nominala pina la 

lkV, de tip АПвБбШп 4x240 mmp
m.l. 10,00

16 08-02-145-3 Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului 
fara fixări, masa 1 m pina la: 3 kg 100 m 0,52

17 08-02-146-4 Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, 
masa 1 m pina la: 3 kg 100 m 0,48

18 preţ furnizor

Cablu de forţa cu conductori din aluminiu, 
bronat cu banda din otel zincat, izolaţie din 
polietilen tesut, tensiune nominala pina la 

lkV, de tip АПвБбШп 4x120 mmp
m.l. 100,00

19 08-02-405-5 Conductor pe construcţii din otel si panouri 
montate, secţiune pina la 240 mm2 100 m 0,15

20 preţ furnizor Conductor de tip ПАВ 1x240 mm2 m.l. 15,00

21 08-02-145-1 Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului 
fara fixări, masa 1 m pina la: 1 kg 100 m 0,26

22 08-02-146-1 Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, 
masa 1 m pina la: 0,5 kg 100 m 0,24

23 preţ furnizor
Cablu de energie cu izolaţie de polietilena 

reticulata (XLPE) si si manta de PVC, SR HD 
603 SI C2XY-F 14x1,5 mm2 m.l. 50,00

24 08-02-163-3

Cap terminal cu mânuşi termocontractabile 
din polietilena pentru cablu cu 4 conductori cu 

izolaţie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, 
secţiunea unui conductor, pina la: 240 mm2

buc 4,00

25 preţ furnizor Mufa terminala de tip 4ПКТп-1-150/240 - 
l.OkV 150-240 mm2 buc 4,00

26 08-02-163-2 Cap terminal cu mânuşi termocontractabile 
din polietilena pentru cablu cu 4 conductori cu buc 8,00
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izolaţie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, 
secţiunea unui conductor, pina la: 120 mm2

27 preţ furnizor Mufa terminala de tip 4ПКТп-1-70 120 - 
l.OkV 70-120 mm2 buc U0Q

28 08-01-068-2 Bare prefabricate - o banda in raza bara a - 
arama sau aluminiu, secţiune pir.a la 5 1 1 ~  —2 100 m 0,15

29 preţ furnizor Şina din aluminiu cu mărimile 51 \6 rrjr.2 m i 1500

30 08-01-053-1 Transformator de curent, tensiune rina la 1 
kV buc 6,00

31 08-01-080-2
Aparat pentru măsurare si protecţie. car.:.rare 
extremităţi conectate pina la: 6 ampennetru, 

voltmetru) buc 8,00

32 08-03-521-29
Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv 

de acţionare, montat pe suport metalic, 
tripolar, curent, pina la 400 A buc 2,00

33 08-01-102-1 Dulap de dirijare si reglare (AAR) buc 2,00

34 08-03-573-5
Dulap (pupitru) de comanda suspendat, 
inaltime, lăţime si adincime, mm, pina la 

900x600x500 buc 1,00

35 08-03-521-29
Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv 

de acţionare, montat pe suport metalic, 
tripolar, curent, pina la 400 A buc 2,00

Capitolul 3. Utilaj

36 pert furnizor Transformator de curent ТТИ-А 400/5 A buc 6,00

37 preţ furnizor Ampermetru montat in panou inclusiv 
suportul scara 0-400 A buc 6,00

38 preţ furnizor Voltmetru montat in panou inclusiv suportul 
scara 0-500 V buc 2,00

39 preţ furnizor întrerupător VA88-39 ЗР 400A 35kA 
MASTER cu declanşare electronica buc 2,00

40 preţ furnizor Panou PM2/P-37 retractabil cu racord frontal 
pentru instalare VA88-39 buc 2,00

41 preţ furnizor Dulap de anclansare automata a rezervei 
(analogic АВР TCM 400/400A; 3P) buc 2,00

42 preţ furnizor Cofret metalic de tip ЩМП-4-0 У1, IP65, 
dimensiuni 800 x 650 x 250 mm buc 1,00

43 preţ furnizor întrerupător VA88-39 ЗР 400A 35kA 
MASTER cu declanşare electronica buc 2,00

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
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11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: N u  se  adm ite;

12. Termenii şi condiţiile de executare solicitaţi: în  decurs de  3 0  z ile  con form  so lic ită rii IM S P  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 cadr-i ur.: r 
programe de angajare protejată (după caz): N u;

15. Executarea lucrărilor este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege >a_ _ 
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

4 Certificat ISO 9001 copie, confirmata cu semnătura electronic a participantului DA
5 Certificat ISO 14001 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: N u;

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): N u;

20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: corespu n derea  cerin ţe lo r p e  lot, c e l m a i m ic  
p re ţ;

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: C onform  p la tfo rm e i S IA  R S A P ;

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

O ferte le  sau  cererile  de  p a rtic ip a re  vor f i  depu se  elec tron ic  p r in  in term ed iu l SIA  R S A P

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 3 0  zile;

25. Locul deschiderii ofertelor: SIA  R S A P ;
O ferte le  în tîrz ia te  vo r  f i  respinse.

26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

O fertan ţii sau  rep rezen ta n ţii acestora  au  d rep tu l să  p a r tic ip e  la  desch iderea  ofertelor, cu excepţia  ca zu lu i cin.: 
o ferte le  au f o s t  d epu se  p r in  S IA  “R S A P ”.

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

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

29. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor:
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A g en ţia  N a ţio n a lă  p en tru  S o lu ţion area  C on testa ţiilor
A dresa : m un. C h işinău , bd. Ş tefan  ce l M a re  ş i  S fâ n t itr .124  (et.4), M D  2001;
TeUFax/em ail: 022-820  652, 022  820-651, con testa tii@ an sc.n id

3 0 .  Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al U n i u n i i  E u r o p e r .e  

privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respective (dacă este c a z u l ) :  Nu este cazi,'.:

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

3 2 .  Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un a s t f e l  d e  a n u n ţ :

3 3 .  Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare: D a ta  con form  p la tfo rm e i SL4 R SA P ;

3 4 .  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): 
N u;

36. Alte informaţii relevante:

Conducătorul grupului de lucru: _______  /, _________________  L.Ş.

/  7/ /
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