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ANUNŢ DE PARTICIPARE

prr. :nd achiziţionarea Sistem de aspiraţie şi Trusă trahiostomie:

Achiziţii de 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)-85-26-70 / 0(22)72-78-80;

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: 

anticamera'« onco.md achizitiionco@gmail.com

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de 
atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în S I A 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. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziţie privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr.
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor 

solicitate U/M Cantitatea
Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de 
referinţă

Valoarea 
estimată 
lei fără 
TVA

1 33140000-3

Set pentru traheostomie 
percutana dilatationala 

nefenestrata cu aspiraţia 
subglotica, cu preseune 
scăzută şi atraumatic la 

inserare

buc 50

Set pentru dilatare după metoda 
Ciaglia (scalpel, seringa, ac 

pentru puncţie, cateter din teflon, 
ghid metallic cu inserter, dilatator 

scurt, cateter de ghidare, 
dilatator). Set pentru inserţie 

autraumatica (Tub de reinsertie 
atraumatic. Canula exterioara, 

nefenestrata cu manşeta de 
presiunea scăzută, cu posibilitate 
de aspiraţie subglotică şi conector 

de 15 mm. caanula interioara 
nefenestrată radiopacă, canula 

interioara nefenestrata. Conector 
pentru aspiraţie, gel lubrefiant 

steril. Obturator perforat şi curea 
de git larg). Diametrul exterior 

8.0-9.0 mm.

75 000.:

2 33140000-3

Sistem de aspirare cu 
circuit închis pentru 

adult, adaptor ”cot cu 
pivot dublu” pentru 72 

ore, endotraheal 
14Fr/4,6mm.

buc 100

Sistem de aspirare cu circuit 
închis cu adaptor "cot cu pivot 

dublu rotativ” pentru adult 72 ore. 
camera dedicate epurării 

centrifuge cu flux turbulent, cu 
închidere automata la retracţia 
cateterului, cu minim 2 inele de 
curăţare a cateterului. cateter cu 

gradaţie numerică pentru 
controlul adâncimii avansării, cu 
blocarea butonului de aspirare. 
lungimea cateterului 54-55 cm.

18 000.::

mailto:achizitiionco@gmail.com


capăt atraumatic cu 3 gur. ;;  
aspiraţie, cu port adu 

pentru introducerea 
medicamentelor inhalat:: 

endotracheal, benzi adezive 
zilele săptămânii. 14Fr 4.6 ir.rr.

Valoarea estimativă totală 93 o » ; . •

- caz-1 procedurilor ie rreselecţie se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul 
-au m  al acestora. N_ se aplică:
.o caz. Ir. cure 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;
3 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 prsetare solicitaţi: în decurs de 10 zile de la solicitarea 1MSP IO, pe parcursul anului 
2022, INCOTERMS DDP;

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. Livrarea bunurilor 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

Conform Anexei nr. 7 din Documentaţia 
standard aprobată prin Ordinul MF nr. 

115 din 15.09.2021
Confirmat prin semnătura electronică 

a participantului

Da

2 Declaraţia privind valabilitatea ofertei

Conform Anexei nr. 8 din Documentaţia 
standard aprobată prin Ordinul MF nr. 

115 din 15.09.2021
Confirmat prin semnătura electronică 

a participantului

Da

3 Specificaţii tehnice

Conform Anexei nr. 22 din
Documentaţia standard aprobată prin 
Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021

Confirmat prin semnătura electronică 
a participantului

Da

4 Specificaţii de preţ

Conform Anexei nr. 23 din 
Documentaţia standard aprobată prin 
Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021

Confirmat prin semnătura electronică 
a participantului

Da

5 Declaraţia privind confirmarea 
identităţii beneficiarilor efectivi şi

în termen de 5 zile de la data 
comunicării rezultatelor procedurii de

Da



neîncadrarea acestora în situaţia 
condamnării pentru participarea la 

activităţi ale unei organizaţii sau 
grupări criminale, pentru corupţie, 

fraudă şi/sau spălare de bani

achiziţie publică, ofertantul desemnat 
câştigător va prezenta Declaraţia 

autorităţii contractante în conformitate 
cu Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 

145 din 24 noiembrie 2020

17. Garanţia pentru ofertă, după caz Nu . cuantumul _ % din valoarea ofertei fără TVA.
18. Garanţia de bună execuţie a contractului, după caz NU, cuantumul___% din valoarea contractului de

achiziţie, 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: moneda naţională

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: corespunderea cerinţelor pe lot, cel mai mic 
preţ oferit.

24. 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%

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Conform platformei SIA RSAP

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

Ofertele sau cererile de participare vor f i  depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP 

Ofertele întârziate vor f i  respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe ia 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. Limba 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. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@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 este cazul

34. în cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor viitoare: Nu este cazul

35. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 
Nu este cazul

36. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare: 14.06.2022

37. 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 Da

mailto:contestatii@ansc.md


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): Nu

39. Alte informaţii relevante:______________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:


