
INVITAŢIE LA  LICITAŢIE PUBLICĂ

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

DezinfectanțiObiectul achiziției:
33631600-8Cod CPV:

21.10.2016Data publicării anunțului de intenție: 81și numărul BAP

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  83  din  28.10.2016.
În scopul achiziţionării "Dezinfectanți"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
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 Dezinfecţia suprafeţelor în încăperi cu
semnificaţie epidemiologică sporită,
inclusive laboratoare

30000.00Litru1.1 Dezinfecţia suprafeţelor în încăperi cu
semnificaţie epidemiologică sporită, inclusive
laboratoare

Soluția de lucru; Acţiunea
dezinfectantului Virucidă,
bactericidă fungicida; Se poată fi
folosit la orice tip de suprafeţe;
Lichid; Componenţa după substanţa
activă Aldehidă glutarică Săruri
cuaternare de aminiu metanal;
Expoziţia 60 minute. Oferta trebuie
să conțină preț fără TVA și cu TVA
pentru 1 litru de soluție de lucru și
pentru o unitate de ambalaj de
dezinfectant concentrat fără TVA și
cu TVA!!!! și concentrația
produsului oferită!!!

33631600-8

2 Dezinfecția instrumentariului medical și
articolelor medicale

15000.00Litru2.1 Dezinfecția instrumentariului medical și
articolelor medicale

Soluția de lucru; Acţiunea
dezinfectantului Virucidă,
bactericidă, fungicida; Se poată fi
folosit simul-tan pentru dezinfecție
și curațare, Lichid; Componenţa
după substanţa activă Săruri
cuaternare de aminiu și derivații lor,
glutar aldehidă; Expoziţia 60
minute. Oferta trebuie să conțină
preț fără TVA și cu TVA pentru 1
litru de soluție de lucru și pentru o
unitate de ambalaj de dezinfectant
concentrat fără TVA și cu TVA!!!!
și concentrația produsului oferită!!!

33631600-8

3 Dezinfecția în încăperi (podea, pereți,
mobilier dur), dispozitive medicale,
echipament

10000.00Litru3.1 Dezinfecția în încăperi (podea, pereți, mobilier
dur), dispozitive medicale, echipament

Soluția de lucru; Acţiunea
dezinfectantului
Bactericidă,fungicidă, virucida; Se
poată fi folosit la orice tip de
suprafeţe; Pulbere, ambalaj nu mai
mare de 1 kg; Componenţa după
substanţa activă Perborat de sodiu,
tetraacetiletilendiamină; Expoziţia
60 minute. Oferta trebuie să conțină
preț fără TVA și cu TVA pentru 1

33631600-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

10000.00Litru3.1 Dezinfecția în încăperi (podea, pereți, mobilier
dur), dispozitive medicale, echipament

litru de soluție de lucru și pentru o
unitate de ambalaj de dezinfectant
concentrat fără TVA și cu TVA!!!!
și concentrația produsului oferită!!!

33631600-8

4 Dezinfectia rapidă instrumentelor și
suprafețelor

800.00Litru4.1 Dezinfectia rapidă instrumentelor și
suprafețelor

Soluția de lucru; Acţiunea
dezinfectantului Virucidă,
bactericidă, tuberculocidă; Sa nu
corodeze instrumentariu, Sa nu fie
toxic; spray; Componenţa după
substanţa activă Alcoolm săruri
guaternare de amoniu; Expoziţia 1-
2 min. Oferta trebuie să conțină preț
fără TVA și cu TVA pentru 1 litru
de soluție de lucru și pentru o
unitate de ambalaj de dezinfectant
concentrat fără TVA și cu TVA!!!!
și concentrația produsului oferită!!!

33631600-8

5 Prelucrarea igienica a mainilor de catre
personalul din institutiile medicale (efect
dezinfectant)

800.00Litru5.1 Prelucrarea igienica a mainilor de catre
personalul din institutiile medicale (efect
dezinfectant)

Soluția de lucru; Acţiunea
dezinfectantului Bactericida,
tuberculocidă; Poseda efect
emolient, produce spuma
abundenta; Dezinfecția mîinilor
fără clătire; Lichid. Flacon cu
dozator; Componenţa după
substanţa activă etanol 80-90 %,
adaosuri de emoliere a pielii;
Expoziţia  pînă la 1 min. Oferta
trebuie să conțină preț fără TVA și
cu TVA pentru 1 litru de soluție de
lucru și pentru o unitate de ambalaj
de dezinfectant concentrat fără
TVA și cu TVA!!!! și concentrația
produsului oferită!!!

33631600-8

6 Dezinfecţia instrumentariului
medical(endoscoape flexibile)  articolelor
medicale, deseuri medicale

3000.00Litru6.1 Dezinfecţia instrumentariului
medical(endoscoape flexibile)  articolelor
medicale, deseuri medicale

Soluția de lucru; Acţiunea
dezinfectantului Virucidă
Bactericidă, Tuberculocidă; Sa nu
corodeze instrumentariu, Sa nu
contina formaldehida; lichid;
Componenţa după substanţa activă
Glioxal, Glutaraldehida; Expoziţia
30 minute. Oferta trebuie să conțină
preț fără TVA și cu TVA pentru 1
litru de soluție de lucru și pentru o
unitate de ambalaj de dezinfectant
concentrat fără TVA și cu TVA!!!!
și concentrația produsului oferită!!!

33631600-8

7 Dezinfecţia instrumentariului
medical(endoscoape flexibile)  articolelor
medicale, deseuri medicale

5000.00Litru7.1 Dezinfecţia instrumentariului
medical(endoscoape flexibile)  articolelor
medicale, deseuri medicale

Soluția de lucru; Acţiunea
dezinfectantului Virucidă,
Bactericidă, Tuberculocidă; Sa nu
corodeze instrumentariu, Sa nu
contina formaldehida; lichid;
Componenţa după substanţa activă
Glioxal,Glutaraldehida; Expoziţia
60 minute. Oferta trebuie să conțină
preț fără TVA și cu TVA pentru 1

33631600-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5000.00Litru7.1 Dezinfecţia instrumentariului
medical(endoscoape flexibile)  articolelor
medicale, deseuri medicale

litru de soluție de lucru și pentru o
unitate de ambalaj de dezinfectant
concentrat fără TVA și cu TVA!!!!
și concentrația produsului oferită!!!

33631600-8

8 Dezinfectant pentru dezinfecția manuală și
curațarea prealabilă, dezinfectarea
instrumentelor chirurgicale și
instrumentelor medicale sensibile,
endoscoape termosensibile și sonde
ultrasonice.

10000.00Litru8.1 Dezinfectant pentru dezinfecția manuală și
curațarea prealabilă, dezinfectarea
instrumentelor chirurgicale și instrumentelor
medicale sensibile, endoscoape termosensibile
și sonde ultrasonice.

Soluția de lucru; Acţiunea
dezinfectantului
Virucidă,Bactericidă,
Tuberculocidă; Sa nu corodeze
instrumentariu, să fie compatibil cu
metalele, cauciuc, sticlă, plastic,
porțelan, endoscoape flexibile,
sondele ultrasonice; Lichid, ambalaj
de 1-2 litri; Componenţa după
substanţa activă acid succinat
dialdehidic,
dimetoxytetrahydrofuran, inhibitori
ai coroziei; Expoziţia 60 minute.
Oferta trebuie să conțină preț fără
TVA și cu TVA pentru 1 litru de
soluție de lucru și pentru o unitate
de ambalaj de dezinfectant
concentrat fără TVA și cu TVA!!!!

33631600-8

9 Dezinfectant pentru sterilizarea chimică la
rece a endoscoapelor flexibile și dure cu
depalii de optica

1000.00Litru9.1 Dezinfectant pentru sterilizarea chimică la rece
a endoscoapelor flexibile și dure cu depalii de
optica

Soluția de lucru; Acţiunea
dezinfectantului Virucidă,
Bactericidă, Tuberculocidă; Sa nu
corodeze instrumentariu, Sa nu
contina formaldehida; praf;
Componenţa după substanţa activă
perbarat de natriu,
tetraacetilendiamină, substanțe
tensioactive, inhibutori de corozie;
Expoziţia 15 minute. Ambalaj nu
mai mare de 5kg. Oferta trebuie să
conțină preț fără TVA și cu TVA
pentru 1 litru de soluție de lucru și
pentru o unitate de ambalaj de
dezinfectant concentrat fără TVA și
cu TVA!!!! și concentrația
produsului oferită!!!

33631600-8

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
în decurs de 10 zile din momentul 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 Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

2 ani Da

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

de resurse creditare în sumă de minim (suma)
5 Formularul informativ despre ofertant (F3.3) original - confirmat prin ștampila și semnatura

participantului
Da

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

Da

7 Formularul ofertei (F.3.1) confirmat prin ștampila și semnatura participantului Da
8 Certificat de înregistrare a întreprinderii copia, confimat prin ștampila și semnatura

participantului
Da

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

Da

10 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

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

Da

12 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

13 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) - confirmat prin
ștampila și semnatura participantului

Da

14 Specificații tehnice depline (F 4.1) Este necesar de indicat concentrația propusă, prețului
fără TVA și cu TVA pentru un litru de soluție de lucru,
preț cu TVA și fără TVA pentru dezinfecatn concentrat
pentru un ambalaj, expoziția care a fost inclusă în
calcul.

Da

15 Eticheta privind compoziţia produsului şi Instrucţiuni
de lucru pentru fiecare dezinfectant

copie în limba de stat sau rusă, confirmata prin
semnatura si stampila Participantului

Da

16 Cetrificat ISO 9001 a producătorului copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului

Da

17 Certificat CE copia, confirmată prin ștampila și semnatura
participantului

Da

18 Pentru poziții 1-4,6-9 înregistrarea produsului în
Registrul de Stat al dispozitivelor medicale, pentru
poziția 5 - certificat de înregistrare în RM

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 de 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: 2251030103

Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic de dreptul de a depune oferta
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: 18.11.2016 10:00
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Dacia bd. 5 bl. 2 bir.404pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.
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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

18.11.2016 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


