
ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  LICITAŢIE PUBLICĂ

nr. 18/03275 din

Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

Contraceptive - http://amt-botanica.ms.md/?menu77&lang=roObiectul achiziției:
33690000-3Cod CPV:

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice

În scopul achiziţionării "Contraceptive - http://amt-botanica.ms.md/?menu77&lang=ro"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: CNAM

Cumpărătorul  invită  operatorii  economici  interesaţi,  care  îi  pot  satisface  necesităţile,  să  participe  la  procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor   Bunuri:

Bunuri  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1 Gestodenum+Ethinylestradiolum,
0,075mg+0,02mg

6300.00Bucată1.1 Gestodenum+Ethinylestradiolum,
0,075mg+0,02mg

G03AA10, forma farmaceutică
draje/comprimante, mod de
administrare – per os

33690000-3

2 Levonorgestrelum, 1,5mg
10.00Bucată2.1 Levonorgestrelum, 1,5mg G05AC03, forma farmaceutică -

comprimante, mod de administrare
- per os

33690000-3

3 Medroxyprogesteronum 150mg/ml
25.00Flacon3.1 Medroxyprogesteronum 150mg/ml G03AC06, forma farmaceutică -

suspensie injectabilă, mod de
administrare - i/m, flacon de 1ml

33690000-3

4 Dispozitive intrauterine
100.00Bucată4.1 Dispozitive intrauterine TCU38033690000-3

5 Prezervative din latex
35000.00Bucată5.1 Prezervative din latex cu lubrifiere, diametru 52mm-

54mm, lunginea 180-190mm,
grosimea 0,05-0,08

33690000-3

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
în decurs de 15 zile din data efectuării comenzii
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

1 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declaraţie pe proprie răspundere, completată în
conformitate cu Formularul (F 3.4) - confirmat prin
ștampila și semnatura participantului

Da

2 Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate
cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este
stabilit

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras
din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie,
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
ofertantului Operatorul economic nerezident va
prezenta documente din ţara de origine care dovedesc
forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct
de vedere profesional

Da

3 Actul care atestă dreptul de a livra
bunuri/lucrări/servicii

Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila
ofertantului

Nu

4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de
resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)

Nu se cere Nu

5 Prezentarea de dovezi privind  conformitatea Certificat GMP doar pentru medicamentele Da
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

produselor, identificată prin referire la specificații sau
standard relevante

neautorizate – copie și traducerea lui în limba de stat
sau rusă (se acceptă fără traducere certificatele GMP în
una din limbele de circulație europeană) cu aplicarea
suplimentară a semnăturii și ștampilei Participantului.
Pentru medicamentele autorizate în Republica
Moldova incluse în lista de licitație, termenul de
înregistrare a medicamentului să fie valabil pînă la
sfirșitul termenului de îndeplinire a contractului.

6 Demonstrarea experienței operatorului economic în
domeniul de activitate aferent obiectului contractului
ce urmează a fi atribuit

Declarație privind experiența similară conform
Formularului (se va indica) sau Declarație privind lista
principalelor lucrări executate în ultimul an de
activitate conform Formularului (se va indica)

Nu

7 Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele
indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le
consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce
urmează a fi atribuit

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi
echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului conform Formularului
(se va indica) și Documente care atestă faptul că
operatorul economic se află în posesia utilajelor,
instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de
autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare
proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului

Nu

8 Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la
procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din
Legea nr. 131 din 03.07.2015

Declaraţie pe proprie răspundere, completată în
conformitate cu Formularul (F 3.5) - confirmat prin
ștampila și semnatura participantului

Da

9 Oferta Original confirmat prin ștampila și semnatura
participantului Formularul ofertei (F.3.1)

Da

10 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform
Formularului (F3.3)

Da

11 Raportul financiar Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
candidatului

Da

12 Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru
îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului
ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care
va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia)

Declarație privind personalul de specialitate propus
pentru implementarea contractului conform Formularul
(se va indica)

Nu

13 Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

Nu se cere Nu

14 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)

Nu se cere Nu

15 Garanția pentru ofertă original - confirmat prin ștampila și semnatura
participantului

Da

16 Certificat de atribuire a contului bancar copia, confimat prin ștampila și semnatura
participantului

Da

17 Certificat de efectuare regulată a plăților impozitelor,
contribuțiilor

copia, confimat prin ștampila și semnatura
participantului (cu termenul de valabilitate - 15 zile din
data elibererii)

Da

18 Specificații tehnice - formularul 4.1 original, confirmat prin ștampila și semnatura Da
19 Specificații de preț - formularul 4.2 original, confirmat prin ștampila și semnatura Da
20 La cererea grupului de lucru se prezintă mostrele

pentru testare timp de 5 zile, de la operatorul cîștigător
cu indicarea numărului pe poziție pe ambalaj Da

21 Extras/declarație privind obligativitatea inregistrării dispozitivelor
medicale pînă la momentul livrării - original, confirmat
prin ștampila și semnatura participantului

Da

22 Certificat CE sau Declarație de conformitate marca CE pentru dispozitive medicale - copie - confirmată prin
semnatura și ștampila participantului

Da

23 Declarație prin care se garantează livrarea fiecărei
tranșe de produse cu termen de valabilitate solicitat

Pentru medicamente: termenul de valabilitate restant
(la momentul livrarii) va constitui: nu mai putin de
60% din termenul de valabilitate initial pentru
medicamentele cu o valabilitate de 2 ani si mai mult;
de 80% din cel initial pentru medicamentele cu o
valabilitate de pina la 2 ani. Pentru dispozitive
medicale: termenul de valabilitate restant la momentul
livrarii va constitui nu mai puțin de 80% din cel initial.

Da

Informație Suplimentară:
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor
de licitaţie la adresa indicată mai jos:
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Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Dacia bd. 5 bl. 2

Tel.: mcecoi@mail.ru022531633 ,  Fax: 022531633
079436345 ,  E-mail:

Numele şi funcţia persoanei responsabile: CECOI MARIANA, jurist pe achiziții publice

Setul de documente poate fi primit la adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Dacia bd. 5 bl. 2, bir.421.
Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a
denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul
SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

Întocmirea ofertelor:
Oferta  și  documentele  de  calificare  solicitate  întocmite  clar,  fără  corectări,  cu  număr  și  dată  de  ieșire,  cu  semnătura  persoanei
responsabile,  puse  în  plic,  sigilate  şi  ştampilate,  urmează  a  fi  prezentate

pînă la: 06.08.2018 10:00
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Dacia bd. 5 bl. 2, bir.421pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 zile

în prezenţa fizică  sau  prin  mijloace electronice a membrilor  grupului de lucru  al  autorității  contractanteOfertele vor fi deschise
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

06.08.2018 10:00la:
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Dacia bd. 5 bl. 2, et.5, sala de ședințepe adresa:

Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de

Garanție bancară
Garanție prin transfer
în valoare de 1%

Contractul intră sub incidența Acordului OMC   - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat ''REGISTRUL
DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE''. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: LOPATA GALINA


