
 1 

 

  ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin cererea 

ofertelor de prețuri 
 

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP Asociația Medicală Teritorială 

Botanica 

2. IDNO: 1003600153360 

3. Tip procedură achiziție: cererea ofertelor de preț  

4. Obiectul achiziției: Prosoape din hîrtie pentru mîini 

5. Cod CPV: 33763000-6 

 

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării prosoapelor din 

hîrtie pentru mîini conform necesităţilor IMSP AMT Botanica (în continuare – 

Cumpărător) pentru perioada bugetară 2020, este alocată suma necesară din: bugetul 

CNAM. 
  

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, 

să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri 

/servicii: 
Nr

. 

d/

o 

Cod 

CPV 
Denumirea bunurilor solicitate UM Cant 

Suma 

estimată 

fără TVA 

1 

3376

3000

-6 

Prosop din hîrtie pentru mîini, 100% 

celuloză, rolă 2x1, număr straturilor 2, 

culoarea albă, lungimea 12m, cu 

perforare nu mai des de 20 cm, fără 

parfum  

set 3 000 37 500,00 

Suma estimată totală 37 500,00 lei fără TVA 

 

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: termenul de 

livrare 5 zile din data înregistrării darii de seamă la AAP și efectuării 

comenzii. Adrese de livrare: 
 - Centrul Consultativ Diagnostic – mun.Chișinău, str.Dacia 5/2b  

- Centrul Medicilor de Familie nr.1 – mun.Chișinău, str.Titulescu 37  

- Centrul Medicilor de Familie nr.2 – mun.Chișinău, str.Independenței 28  

- Centrul Medicilor de Familie nr.3 – mun.Chișinău, str.Dacia 5/2a  

- Centrul Sănătății Muncești – mun.Chișinău, șos.Muncești 400/1 

 

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ 

următoarele:  

 
Nr. 

d/o 
Denumirea 

documentului/cerinței 
Cerințe suplimentare față de document Obligati- 

vitatea 

1 Formularul DUAE completat și confirmat prin aplicarea semnăturii 

electronice a participantului  

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

DA 
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către toți ofertanți) 

2 Oferta de preț Foruluarul F4.2 din documentația standard 

(capitolul IV), confirmat prin aplicarea semnăturii 

electronice a participantului  

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanți) 

DA 

3 Oferta tehnică Foruluarul F4.1 din documentația standard 

(capitolul IV), confirmat prin aplicarea semnăturii 

electronice a participantului  

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanți) 

DA 

4 Neîncadrarea în 

situațiile ce determină 

excluderea de la 

procedura de atribuire, 

ce vin în aplicarea art. 

19 din Legea nr. 131 din 

03.07.2015 

Declaraţie pe proprie răspundere, completată 

în conformitate cu Formularul (F 3.5) - confirmat 

prin aplicarea semnăturii electronice a 

participantului 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanți) 

DA 

6  Extras din Registru de 

Stat 
Copie – confirmat prin aplicarea semnăturii 

electronice a participantului 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către 

toți ofertanți) 

 

7 Cetrificat privind contul 

bancar 
Copie – confirmat prin aplicarea semnăturii 

electronice a participantului 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanți) 

DA 

8 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, confirmat prin 

aplicarea semnăturii electronice a participantului 

Operatorul economic nerezident va prezenta 

documente din ţara de origine care dovedesc forma 

de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de 

vedere profesional 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanți) 

DA 

9 Prezentarea mostrelor La solicitarea grupului de lucru în timp de 3 zile DA 

 Notă Toate formularele vor fi completate fără nici 

o modificare sau abatere de la original, spații goale 

fiind completate cu informația solicitată.  

Neconformarea cerințelor duce la 

desalificarea ofertei prezentate. 

 

 

8. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza 

acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):  
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Licitație electronică cu utilizarea pasului minim de licitație și numărului de runde sucesive 

indicate în SIA RSAP 

9. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot 

solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: 

a) Denumirea autorităţii contractante: IMSP AMT Botanica 

b) Adresa: mun.Chișinău, bd.Dacia 5/2, bir.421 

c) Tel: 0-22-53-16-33 sau 0-794-36-345 

d) Fax: 0-22-53-16-33 

e) E-mail: mcecoi@mail.ru 

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Cecoi Mariana, jurist pe achiziții 

publice 

10. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi 

întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei 

responsabile și urmează a fi prezentate: 

- pînă la: Conform informației din SIA RSAP ”MTender” 

- pe: Conform informației din SIA RSAP ”MTender” 

- pe adresa: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin 

intermediul SIA RSAP  

Ofertele întîrziate vor fi respinse.  

11. Criteriul de atribuire este - prețul cel mai scăzut pe fiecare lot aparte și 

corespunderea cerințelor solicitate. 

12. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile. 

13. Garanția pentru ofertă: ”Nu se cere”] 

14. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri 

se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la 

adresa : Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor; 

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004; 

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 

15. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: _37 500,00 lei fără TVA 

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:                                         Manea Ludmila                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ex. Mariana Cecoi 

Tel.0-22-53-16-33 


