
INVITAŢIE LA  LICITAŢIE PUBLICĂ

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

Sistem de nimicire a deșeurilor medicaleObiectul achiziției:
42320000-5Cod 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
Nr.:  71  din  16.09.2016.
În scopul achiziţionării "Sistem de nimicire a deșeurilor medicale"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2016
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 Sistem de nimicire a deșeurilor medicale
1.00Bucată1.1 Sistem de nimicire a deșeurilor medicale Dimensiunea camerei:

Diametru – de la 450 pînă la
550mm
Adîncime – de la 750 pînă la 850
mm
Volumul camerei – de la 150 pînă
la 160 litri
Capacul vasului – ușa automată cu
siguranța ridicată
Temperatura sterilizării – 1340C-
1380C
Sursa de aburi – generator de aburi
încorporat
Presiunea de aburi – 3 bar (43,5psi)
Comprimarea aerului – 6,0-8,0 bar
(87-116 psi)
Sursă de apă –sursă de apă filtrată
Presiunea apei – 1,0-6,0 bar (14,5-
87psi)
Sursa de alimentare – 3Ph.380-
400V, 50/60Hz
Putere totală -25kw

Cerințele generale:
1. Sistem de prelucrare a deșeurilor
ar trebui să utilizeze tehnologia fără
ardere, care încorporează un sistem
de mărunțire urmată de metodă de
sterilizare cu aburi. Prelucrarea
trebuie să fie într-un singur ciclu
continuu automat, fără utilizarea
benzilor de conveer transportare
pentru deșeuri la un tocător sepărat.
2. Sistema trebuie să aibă o
capacitate de a trata în jur de 14-
160 litri de deșeuri (15-25kg) per
ciclu cu o durată de 25-35 minute și
după prelucrare, sistemul trebuie să
asigure o reducere a volumului
substanțială în intervalul de 70-90%
3. Intervalul temperaturei de
steilizare trebuie să fie între 121-
140 grade Celsius și a presiunei de
la 2,5 pînă la 5,0 bar cu aplicarea
impulsurilor cu vid suficiente
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată1.1 Sistem de nimicire a deșeurilor medicale pentru a asigurao sterilizare
efecientă.
4. Sistemul trebuie să posedă
capacitatea de a separa partea
lichidă de la ceea solidă înainte de a
descărca deșeurile prelucrate.
Lichidul la ieșire trebuie să fie
prelucrat.
5. Sistemul trebuie să fie dotat cu
sistema automată de autospălare.
6. Sistemul trebuie să fie dotat cu
opțiunea de răcire a materialului
sub 60 grade Celsius în mai puțin
de 3 minute.
7.Existența bio-filtrului prin care se
efectuiază evacuarea aerului din
camera de sterilizare.
8. Sistemul trebue să fie dotat cu cel
puțin 2 senzori de temperatură
PT100 și 2 transductore de
presiune.
9. Vasul de sterilizare trebuie să fie
efectuat din materialul robust cum
ar fi oțel inoxidabil, același material
va fi utilizat în structura
mărunțitorului.
10. Ciclul de lucru trebuie să fie
complet autorizat și controlat de
microprocesor. Rapoartele, în mod
automatizat, a paremetrilor esențiali
de sterilizare (ciclul selectat,
timpul, etapele ciclului,
temperatura, presiune, ora de
terminare, starea ciclului respectiv
admis/respins), trebuie să fie
printate.
11. Pe monitorul lolor LCD ”Touch
Screen” trebuie să fie prezenți toți
indicători (ciclu seectat, ora de
începere, etapele ciclului cu grafic,
precum și temperatura/presiune, ora
de terminare, starea ciclului
respectiv – admis/respins)
12. Deșeuri prelucrate în final
trebuie să fie de nerecunoscut și în
totalitate nepericuloase, ceea ce ar
permite să fie manipulate și
aruncate ca deșeuri municipale
obișnuite.
13. Să fie simplu în exploatare – nu
necesită pregătire specială.
14. Să fie ieftin în exploatare și
întreținere.
15. Anul de producere -2015-2016;
16. Termenul de garanție - min.36
luni
17. Vînzătorul suportă toate
cheltuieli de instalare și testare a
utilajului
18. Instalarea, montarea şi reglarea
utilajului şi instruire gratuită a
personalului Instituţiei, care va
deservi şi exploata aparatajul (2-6
persoane).
19. La livrare utilajul trebuie să fie
însoţit de paşaportul original cu
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată1.1 Sistem de nimicire a deșeurilor medicale ştampila producătorului și manual
de utilizare în limba de stat sa rusă

42320000-5

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
în decurs de 30 zile din data aprobării contractului de către Agenția Achiziții Publice
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 Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

Nu se cere Nu

2 Capacitatea minimă de producere sau echipamentele
necesare

Nu se cere Nu

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

Nu se cere Nu

4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau
de resurse creditare în sumă de minim (suma)

Nu se cere Nu

5 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declaraţie pe proprie răspundere, completată în
conformitate cu Formularul (F 3.4)

Da

6 Certificat/decizie   de   înregistrare   a întreprinderii sau
extras

copia, confirmată prin semantura și ștampila
participantului

Da

7 Declaraţia de conformitate a producătorului referitor la
corespunderea normelor europene sau Certificatul CE

copia, confirmată prin ștampila și semnatura
participantului

Da

8 Neimplicarea în situațiile descrise în art. 18 al Legii
privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015

Declaraţie pe proprie răspundere, completată în
conformitate cu Formularul (F 3.5)

Da

9 Formularul informativ despre ofertant (F3.3) original - confirmat prin ștampila și semnatura
participantului

Da

10 Garanția pentru ofertă conform modelului F.3.2 - original Da
11 Formularul ofertei (F.3.1) confirmat prin ștampila și semnatura participantului Da
12 Specificații tehnice și preț (F.4.1 și 4.2) original, confimat prin ștampila și semnatura

participantului
Da

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

Da

14 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

15 Ultimul raport financiar copie, confimat prin ștampila și semnatura
participantului

Da

16 Certificat privind exestența centrului de deservire local
pentru deservirea tehnică a utilajului propus

copia, confimat prin ștampila și semnatura
participantului

Da

17 Certificat ISO 9001, ISO 17665, ISO 12100 copia, confirmată prin ștampila și semnatura
participantului

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:

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

Setul de documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei,
numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei
de 0.00 lei pentru fiecare set. Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa autorității contractante, cu nota ''Pentru setul
documentelor de licitaţie'', conform următoarelor detalii:

Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA
Denumirea Băncii: B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.30 Chisinau
Codul fiscal: 1003600153360
Contul de decontare/trezorerial:
Contul bancar: MD63VI00000225103010

Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic de dreptul de a depune oferta
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în cadrul procedurii  respective de achiziție.

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: 07.10.2016 10:00
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Dacia bd. 5 bl. 2, bir.404pe 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

07.10.2016 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

AMTBotanica
Pencil




