
INVITAŢIE LA  LICITAŢIE PUBLICĂ

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

Articole parafarmaceuticeObiectul achiziției:
33140000-3Cod 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 "Articole parafarmaceutice"
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 Șervețele de unică folosință din hîrtie/
polietilenă 3 straturi, 40x48cm, în ambalaj

63000.00Bucată1.1 Șervețele de unică folosință din hîrtie/
polietilenă 3 straturi, 40x48cm, în ambalaj

33140000-3

2 Material nețăsut 19/25 g/m.p. în rulouri,
200-205mx50-55cm

85.00Bucată2.1 Material nețăsut 19/25 g/m.p. în rulouri, 200-
205mx50-55cm

33140000-3

3 Cito-periute   sterile, ambalaj individual
45000.00Bucată3.1 Cito-periute   sterile, ambalaj individual33140000-3

4 Sonde sterile pentru aspiratie din cavitatea
uterului tip ”Clasic” (nu este denumirea
comercială), în ambalaj individual

50.00Bucată4.1 Sonde sterile pentru aspiratie din cavitatea
uterului tip ”Clasic” (nu este denumirea
comercială), în ambalaj individual

33140000-3

5 Specule (oglinzi) ginecologice sterile de
unică folosință, în ambalaj individual, tip S
sau mici, realizat din material plastic
transparent bine adaptat anatomic cu șurub
transversal dispus și înfeliat anterior-
posterior cu opritor de siguranță

10000.00Bucată5.1 Specule (oglinzi) ginecologice sterile de unică
folosință, în ambalaj individual, tip S sau mici,
realizat din material plastic transparent bine
adaptat anatomic cu șurub transversal dispus și
înfeliat anterior-posterior cu opritor de
siguranță

33140000-3

6 Specule (oglinzi) ginecologice sterile de
unică folosință, în ambalaj individual, tip M
sau mijlocii, realizat din material plastic
transparent bine adaptat anatomic cu șurub
transversal dispus și înfeliat anterior-
posterior cu opritor de siguranță

44000.00Bucată6.1 Specule (oglinzi) ginecologice sterile de unică
folosință, în ambalaj individual, tip M sau
mijlocii, realizat din material plastic
transparent bine adaptat anatomic cu șurub
transversal dispus și înfeliat anterior-posterior
cu opritor de siguranță

33140000-3

7 Specule (oglinzi) ginecologice sterile de
unică folosință, în ambalaj individual, tip L
sau mari, realizat din material plastic
transparent bine adaptat anatomic cu șurub
transversal dispus și înfeliat anterior-
posterior cu opritor de siguranță
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

4000.00Bucată7.1 Specule (oglinzi) ginecologice sterile de unică
folosință, în ambalaj individual, tip L sau mari,
realizat din material plastic transparent bine
adaptat anatomic cu șurub transversal dispus și
înfeliat anterior-posterior cu opritor de
siguranță

33140000-3

8 Stative cu salfete imbibate cu alcool 70%,
Parametri salfetelor 40-45x40-45mm,
prelucrate cu unde Gamma, ambalate în
stativ 50-55x50-55x80-85mm

74000.00Bucată8.1 Stative cu salfete imbibate cu alcool 70%,
Parametri salfetelor 40-45x40-45mm,
prelucrate cu unde Gamma, ambalate în stativ
50-55x50-55x80-85mm

33140000-3

9 Lingurița Folkman sterilă
27000.00Bucată9.1 Lingurița Folkman sterilă33140000-3

10 Bahile de unică folosință, în ambalaj
68000.00Bucată10.1 Bahile de unică folosință, în ambalaj33140000-3

11 Bețișoare de vată cu bățișor din
masăplastică dură, în ambalaj

15000.00Bucată11.1 Bețișoare de vată cu bățișor din masăplastică
dură, în ambalaj

33140000-3

12 Preservative pentru USG, în ambalaj
individual

7700.00Bucată12.1 Preservative pentru USG, în ambalaj
individual

33140000-3

13 Spatula pentru apăsarea limbii, în ambalaj
190000.00Bucată13.1 Spatula pentru apăsarea limbii, în ambalaj33140000-3

14 Tamponașe sterile îmbibate cu alcool 70%,
pentru dezinfecția pielii înainte și după
procedurile intravenoase, cu ambalaj care
nu permite evaporarea alcoolului, în
ambalaj

60000.00Bucată14.1 Tamponașe sterile îmbibate cu alcool 70%,
pentru dezinfecția pielii înainte și după
procedurile intravenoase, cu ambalaj care nu
permite evaporarea alcoolului, în ambalaj

33140000-3

15 Cateter Folei nr.18
30.00Bucată15.1 Cateter Folei nr.1833140000-3

16 Polipropilen monofilament nerezorvabil
Nr.2, 75

300.00Bucată16.1 Polipropilen monofilament nerezorvabil Nr.2,
75

33140000-3

17 Polipropilen monofilament nerezorvabil
Nr.3, 75cm

150.00Bucată17.1 Polipropilen monofilament nerezorvabil Nr.3,
75cm

33140000-3

18 Capron cu ac, N3
50.00Bucată18.1 Capron cu ac, N333140000-3

19 Capron cu ac, N4
40.00Bucată19.1 Capron cu ac, N433140000-3

20 Termomentre de frigider
20.00Bucată20.1 Termomentre de frigider33140000-3

21 Bisturiu steril, mărimea 22
1300.00Bucată21.1 Bisturiu steril, mărimea 2233140000-3

22 Lame pentru bisturiu, mărimea 22
2800.00Bucată22.1 Lame pentru bisturiu, mărimea 2233140000-3

23 Emplastru 1,25cmX5m, pe bază de țesătiră
900.00Bucată23.1 Emplastru 1,25cmX5m, pe bază de țesătiră33140000-3

24 Emplastru 2,5cmX5m, pe bază de țesătiră
800.00Bucată24.1 Emplastru 2,5cmX5m, pe bază de țesătiră33140000-3

25 Emplastru bactericid
300.00Bucată25.1 Emplastru bactericid33140000-3

26 Ambalaj rulou pentru aparate de sterilizare
200mmx200m
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

19.00Bucată26.1 Ambalaj rulou pentru aparate de sterilizare
200mmx200m

33140000-3

27 Ambalaj rulou pentru aparate de sterilizare
100mmx200m

17.00Bucată27.1 Ambalaj rulou pentru aparate de sterilizare
100mmx200m

33140000-3

28 Ambalaj rulou pentru aparate de sterilizare
50mmx200m

15.00Bucată28.1 Ambalaj rulou pentru aparate de sterilizare
50mmx200m

33140000-3

29 Șervețele antibacteriene cu alcool 80%,
N110

218900.00Bucată29.1 Șervețele antibacteriene cu alcool 80%, N11033140000-3
30 Bonete de unică folosință

7500.00Bucată30.1 Bonete de unică folosință33140000-3
31 Măști chirurgicale cu 3 straturi, cu

urechiuși din elastic
152500.00Bucată31.1 Măști chirurgicale cu 3 straturi, cu urechiuși

din elastic
33140000-3

32 Sondă urogenitală de tip A (lungimea
suprafeței de lucru 22mm, diamentru
suprafeței de lucru 3mm, plușat)

500.00Bucată32.1 Sondă urogenitală de tip A (lungimea
suprafeței de lucru 22mm, diamentru
suprafeței de lucru 3mm, plușat)

33140000-3

33 Anze sterile pentru colectarea frotiurilor
urogenitale, în ambalaj-set nu mare
(ascuțite dintr-o parte și cu inelușdin altă
parte)

6000.00Bucată33.1 Anze sterile pentru colectarea frotiurilor
urogenitale, în ambalaj-set nu mare (ascuțite
dintr-o parte și cu inelușdin altă parte)

33140000-3

34 Gel pentru USG, 260 ml
595.00Bucată34.1 Gel pentru USG, 260 ml33140000-3

35 Garou
710.00Bucată35.1 Garou33140000-3

36 Gel pentru ECG, 260ml
900.00Bucată36.1 Gel pentru ECG, 260ml33140000-3

37 Masca cu respirator și elastic
1500.00Bucată37.1 Masca cu respirator și elastic33140000-3

38 Hîrtie ECG, 30x80
2500.00Bucată38.1 Hîrtie ECG, 30x8033140000-3

39 Hîrtie ECG, 110x20
10.00Bucată39.1 Hîrtie ECG, 110x2033140000-3

40 Electroade ECG de o singură solosință
pentru adunți argint/argint clorid, 3
electroade în plic

2000.00Bucată40.1 Electroade ECG de o singură solosință pentru
adunți argint/argint clorid, 3 electroade în plic

33140000-3

41 Speculă auriculară din metal lucitor, de
calitatea superioară, să nu fie coroziv,
diametru de 2 mm

100.00Bucată41.1 Speculă auriculară din metal lucitor, de
calitatea superioară, să nu fie coroziv,
diametru de 2 mm

33140000-3

42 Speculă auriculară din metal lucitor, de
calitatea superioară, să nu fie coroziv,
diametru de 3 mm

100.00Bucată42.1 Speculă auriculară din metal lucitor, de
calitatea superioară, să nu fie coroziv,
diametru de 3 mm

33140000-3

43 Speculă auriculară din metal lucitor, de
calitatea superioară, să nu fie coroziv,
diametru de 5 mm

100.00Bucată43.1 Speculă auriculară din metal lucitor, de33140000-3
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

100.00Bucată43.1 calitatea superioară, să nu fie coroziv,
diametru de 5 mm

33140000-3

44 Cutii de incinerare, 7,5 litri
14500.00Bucată44.1 Cutii de incinerare, 7,5 litri33140000-3

45 Saci pentru deșeuri biologice, 50 litri
8100.00Bucată45.1 Saci pentru deșeuri biologice, 50 litri33140000-3

46 Complect de electozi 8/21 pentru
electroencefalografie la dispozitiv medical
”Encefalan 131-03”

2.00Bucată46.1 Complect de electozi 8/21 pentru
electroencefalografie la dispozitiv medical
”Encefalan 131-03”

33140000-3

47 Complect de cățiulițe 03 instalarea
electozilor pentru electroencefalografie la
dispozitiv medical ”Encefalan 131-03”

2.00Bucată47.1 Complect de cățiulițe 03 instalarea electozilor
pentru electroencefalografie la dispozitiv
medical ”Encefalan 131-03”

33140000-3

48 Electrozi pentru reoencefalografia bipolară
pentru reograf ”Reo-Spectr 2”

2.00Bucată48.1 Electrozi pentru reoencefalografia bipolară
pentru reograf ”Reo-Spectr 2”

33140000-3

49 Cablu de deviere reoencefalografic și
reovazografc  pentru reograf ”Reo-Spectr
2”

2.00Bucată49.1 Cablu de deviere reoencefalografic și
reovazografc  pentru reograf ”Reo-Spectr 2”

33140000-3

50 Bandă din cauciuc pentru fixarea
electrozilor pentru reograf ”Reo-Spectr 2”

4.00Bucată50.1 Bandă din cauciuc pentru fixarea electrozilor
pentru reograf ”Reo-Spectr 2”

33140000-3

51 Piese bucale pentru copii pentru spirograf
”Cosmed Pony FX”, de unică folosință

1000.00Bucată51.1 Piese bucale pentru copii pentru spirograf
”Cosmed Pony FX”, de unică folosință

33140000-3

52 Piese bucale pentru maturi pentru spirograf
”Cosmed Pony FX”, de unică folosință

1000.00Bucată52.1 Piese bucale pentru maturi pentru spirograf
”Cosmed Pony FX”, de unică folosință

33140000-3

53 Piese bucale de unică folosință pentru
spirograf ”BTL Cardiopoint” cu lungimea
70mm, diametrul interior 26,2mm,
diamentrul exterior 28mm

3000.00Bucată53.1 Piese bucale de unică folosință pentru
spirograf ”BTL Cardiopoint” cu lungimea
70mm, diametrul interior 26,2mm, diamentrul
exterior 28mm

33140000-3

54 Speculă vaginală Pederson (după autor) cu
tub de evacuare a fumului, mărimea medie

6.00Bucată54.1 Speculă vaginală Pederson (după autor) cu tub
de evacuare a fumului, mărimea medie

33140000-3

55 Speculă vaginală Pederson (după autor) cu
tub de evacuare a fumului, mărimea mare

6.00Bucată55.1 Speculă vaginală Pederson (după autor) cu tub
de evacuare a fumului, mărimea mare

33140000-3

56 Speculă vaginală Pederson (după autor)
simplă, mărimea S

6.00Bucată56.1 Speculă vaginală Pederson (după autor)
simplă, mărimea S

33140000-3

57 Speculă vaginală Pederson (după autor)
simplă, mărimea M

6.00Bucată57.1 Speculă vaginală Pederson (după autor)
simplă, mărimea M

33140000-3

58 Speculă vaginală Pederson (după autor)
simplă, mărimea L
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

6.00Bucată58.1 Speculă vaginală Pederson (după autor)
simplă, mărimea L

33140000-3

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
în temen de 10 zile după efectuarea 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

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 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) original, confirmat prin ștampila și semnatura
participantului

Da

15 Licenţa de activitate copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului (în caz dacă acest gen se licențiază)

Da

16 Certificat de calitate copie - confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului

Da

17 Declarația de conformitate a producătorului și/sau
certificat CE

copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului

Da

18 La cererea grupului de lucru se prezintă monstre pentru
testare timp de 5 zile, de la operatorul cîștigător

cu indicarea numărului poziției pe ambalaj 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
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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 13:00
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

18.11.2016 13:00la:
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


