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  ANUNȚ DE PARTICIPARE 
privind achiziționarea serviciilor medicale și de laborator 

pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021 prin procedura de achiziție licitația deschisă 

codul CPV 85100000-0 

 

1. Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA  

2. IDNO: 1003600153360 

3. Adresa: mun.Chișinău, bd.Dacia 5/2 

4. Numărul de telefon/fax: 0-22-53-16-33 sau 079436345 

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: mcecoi@mail.ru 

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de 

atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, 

www.mtender.gov.md  

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea 

că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o 

altă formă de achiziție comună): Autoritate contractantă 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să 

participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor 

bunuri /servicii/lucrări: 
Nr. Denumirea serviciului Cod * UM Cant Preț Suma 

estimativă 

1.  Consultatia medicului specialist rabiolog - 

consultația medicului 

505 consultatii 100 90 9000 

2.  Consultatia medicului specialist surdolog 

- consultația medicului 

505 consultatii 800 90 72000 

3.  Audiometria (cu audiometru) - proceduri 

medicale 

659 investigatii 800 56 44800 

4.  Electroencefalografia computerizata - 

investigații diagnostice - copii 0-15 ani 

1016 investigatii 200 145 29000 

5.  Examinarea (descrierea) de catre medic a 

unei serii de EEG (оn dinamicг) - 

investigații diagnostice - copii 0-15 ani 

1015 investigatii 200 25 5000 

6.  Examen ecografic al encefalului prin 

fontanela sau orificiu trepanat (0-1 ani) - 

investigații ecografice 

1044 investigatii 200 35 7000 

7.  Investigatii bacteriologica a eliminarilor 

din ochi - determinarea parametrilor 

bacteriologici 

1884 investigatii 60 115 6900 

8.  Investigarea bacteriologica a eliminarilor 

din urechi - determinarea parametrilor 

bacteriologici 

1885 Investigații 60 153 9180 

9.  Investigarea bacteriologica a eliminarilor 

din plagг - determinarea parametrilor 

bacteriologici 

1886 Investigații 30 170 5100 

10.  Investigarea bacteriologica sоngelui la 

sterialitate  - determinarea parametrilor 

bacteriologici 

1891 Investigații 10 322 3220 

11.  Investigarea bacteriologica a laptelui din 

piept - determinarea parametrilor 

bacteriologici 

1892 Investigații 10 33 330 
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12.  Investigarea bacteriologica a 

biosubstratului la stafilococ - 

determinarea parametrilor bacteriologici 

1897 Investigații 20 76 1520 

13.  Autopsie anatomopatologică cu examinare 

histopatologică de precizare a diagnosticului 

clinic şi rolul maladiilor în tanatogeneză 

Investigații morfopatologice pe material 

biopsic de diagnostic primar 

2100 necropsie 3 958 2874 

14.  Investigația anatomopatologica macro-

microscopica a materialului biopsic 

prelevat prin enualeare, excizionare, 

incizionare оn diverse procese patologice 

- Investigaюii morfopatologice pe 

material biopsic de diagnostic primar  

2104 Investigații 60 287 17220 

15.  Investigația anatomopatologica macro-

microscopica a materialului biopsic 

intraoperator, laparoscopic, raclat, aspirat 

din diverse organe cavitare și 

parenchimatoase - Investigaюii 

morfopatologice pe material biopsic de 

diagnostic primar  

2109 investigații 65 292 18980 

16.  Investigarea bacteriologică a 

biosubstratului la gonoree- Determinarea 

parametrilor bacteriologici 

1896.1 investigații 1000 85 85000 

17.  Investigarea bacteriologică a 

biosubstratului la trihomoniază -

Determinarea parametrilor bacteriologici 

1896.2 Investigații 1000 80 80000 

18.  Investigarea bacteriologică a eliminărilor 

din căile sexuale - Determinarea 

parametrilor bacteriologici 

1888 Investigații 600 161 96600 

19.  Prelevarea și examinarea la demodecoza a 

raclatului cutanat – Investigații 

parazitologice speciale 

3770 Investigații 50 35 1750 

20.  Cercetarea bacteriologica la difterie 

(eliminari nazofaringe) metoda clasica - 

Investigatii de laborator 

3851.2 Investigații 

150 220 

33000 

21.  Cercetarea bacteriologica la tusea 

convulsiva si parapertusis (eliminari 

nazofaringe), metoda clasica - Investigatii 

de laborator 

3852.1

. 

Investigații 

3 107 

321 

22.  Cercetarea bacteriologica la meningococi 

(eliminari nazofaringe), metoda clasica - 

Investigatii de laborator 

3855.1

. 

Investigații 

3 165 

495 

23.  Cercetarea bacteriologica la agenti 

patogeni salmonela, shigela (mase fecale), 

metoda clasica - Investigatii de laborator 

3879.1 Investigații 

300 217 

65100 

24.  Cercetarea bacteriologica la agenti 

condiюionat patogeni (mase fecale), 

metoda clasica - Investigatii de laborator 3880.1 

Investigații 

200 282 

56400 

25.  Cercetarea bacteriologica a maselor fecale 

la holera - Investigatii de laborator 

3881.1 investigatii 

30 151 

4530 

26.  Lavaje. Bacterii coliforme cu folosirea 

altor medii - Investigatii de laborator 

3742 Investigații 

90 21 

1890 

27.  Lavaje. Staphylococcus aureus - 

Investigatii de laborator 

3743 Investigații 

90 30 

2700 

28.  Aerul din incaperi. Metoda de aspiratie ( 

invest. microbiologice) - Investigatii de 

3744 Investigații 

12 67 

804 
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laborator 

29.  Material pentru pansament, 

instrumentariul la sterilitate - Investigatii 

de laborator 

3746 Investigații 

60 60 

3600 

30.  Evaluarea rezultatelor masurгrilor 

instrumentale si analizelor de laborator 

sanitaro-chimice (la un obiect) cu 

intocmirea documentelor respective - 

Investigatii de laborator 

279 

HG 

533 

Investigații 

2 234 

468 

31.  Prelevarea probelor de laborator in 

institutie medicala si farmaceutica - 

Investigatii de laborator 

3787 Investigații 

2 82 

164 

32.  Radioscopia si radiografia esofagului – 

11x14in(27x35)-1 in regim digital - 

Investigatii radiologice 

1131.1 Investigații 5 157 785 

33.  Radioscopia si radiografia stomacului – 

11x14in(27x35)-2 in regim digital - 

Investigatii radiologice 

1132.3 Investigații 30 202 6060 

34.  Radioscopia si radiografia intestinului 

subtire – 11x14in(27x35)-2 in regim 

digital - Investigatii radiologice 

1138.1 Investigații 5 201 1005 

35.  Irigoscopia – 8x10in(20x24)-1 in regim 

digital - Investigatii radiologice 

1139.1 Investigații 80 199 15920 

36.  Irigoscopia cu dublu contrast – 

14x17in(35x43)-1 in regim digital - 

Investigatii radiologice 

1139.4 Investigații 10 225 2250 

37.  Cistoscopia  - Investigatii radiologice 2307 Investigații 5 116 580 

38.  Determinarea calitativa a anticorpilor 

(IgM,IgG) catre Borditella pertusis in ser 

sau plasmг RIE* - Investigatii serologice 

3898.1 Investigații 30 152 4560 

39.  Reactia imunoenzimatica la borelioza 

Lyme (Elisa) Ig G - Investigatii serologice 

3899 Investigații 100 88 8800 

40.  Reactia imunoenzimatica la borelioza 

Lyme (Elisa) Ig M - Investigatii 

serologice 

3899 Investigații 100 88 8800 

41.  Reactia imunoenzimatica in rubeola (IgM) 

- Investigatii serologice 

3893.1 Investigații 3 89 267 

42.  Determinarea cantitativa sau 

semnificativa a anticorpilor fața de 

virusul rujeolei in ser sau pasms prin RIE 

- Investigatii serologice 

3892.1 Investigații 3 146 438 

43.  Reactia imunoenzimatica la yersinioza 

IgM (ELISA) - Investigatii serologice 

3903.5 Investigații 3 142 426 

44.  Reactia imunoenzimatica la yersinioza 

IgG (ELISA) - Investigatii serologice 

3905.4 Investigații 3 142 426 

45.  Reactia imunoenzimatica la yersinioza 

IgA (ELISA) - Investigatii serologice 

3905.6 Investigații 3 142 426 

46.  Determinarea anticorpurilor Ig M anti 

EBV-VCA - Investigatii serologice 

3823 Investigații 50 42 2100 

47.  Determinarea anticorpurilor Ig G anti 

EBV-VCA - Investigatii serologice 

3824 Investigații 50 42 2100 

48.  Determinarea anticorpurilor Ig G anti 

EBV-EA-D - Investigatii serologice 

3825 Investigații 50 42 2100 
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49.  Determinarea anticorpurilor Ig G anti 

EBV-EB-NA - Investigatii serologice 

3826 Investigații 50 42 2100 

50.  Reactia imunoenzimatica in oreion (IgM) 

- Investigatii serologice 

3893.3 Investigații 10 85 850 

51.  Examinarea serului sanguin (ELISA) la 

infectiile parazitare (echinococoza, 

toxocaroza, trichineloza, cisticercoza, 

toxoplasmoza, lamblioza, ascaridoza, 

strongyloidoza, schistosomoza, tenioza, 

fascioloza hepatica, opistorhoza etc.) - 

Investigatii serologice 

3849 Investigații 5 90 450 

52.  Reacția Western-Blot la borelioza - 

Investigatii serologice 

3931 Investigații 5 514 2570 

53.  Deteminarea anticorpilor antieritrocitari 

incompleți (imuni), metoda in tub, cu 

panel eritrocitar din 3 celule test - 

Investigaюii serologice 

2087 Investigații 600 76 45600 

54.  Indentificarea anticorpilor antieritrocitari 

incompleți (imuni), metoda in tub, cu 

panel eritrocitar din 11 celule test - 

Investigatii serologice 

2087.1 Investigații 50 156 7800 

55.  Titrare la anticorpi antieritrocitari prin 

testul antiglobulinic indirect - Investigatii 

serologice 

2087.2 Investigații 50 112 5600 

56.  Determinarea susceptibilităţii 

microorganismelor la antibiotice, metoda 

difuzimetrică (rondele) - Determinarea 

parametrilor bactertiologici 

3890.1 Investigații 3000 59 177000 

57.  Cercetarea bacteriologicг a sputei prin 

metoda calitativa - Determinarea 

parametrilor bactertiologici 

3863.1 Investigații 80 197 15760 

58.  Investigația bacteriologicг a urinei - 

Determinarea parametrilor bactertiologici 

3859.1 Investigații 2000 300 600000 

59.  Cercetarea bacteriologica a 

dismicrobismului intestinal - 

Determinarea parametrilor bactertiologici 

3883.1 Investigații 100 424 42400 

60.  Cercetarea eliminгrilor organelor de 

reproducere prin metoda calitativa, 

metoda clasica - Determinarea 

parametrilor bactertiologici 

3867.1 Investigații 400 302 120800 

61.  Investigarea bacteriologica a elimenarilor 

organelor respiratorii prin metoda 

calitativa - Determinarea parametrilor 

bactertiologici 

3861.1 Investigații 800 214 171200 

62.  Urografie -14x17 in (35x43)-1 in regim 

digital, - Diagnostic functional 

1145.2 Investigații 10 175 1750 

63.  Electrocardiografia cu efort fizic dozat 

(cicloergometria, tredmil) - Diagnostic 

funcюional 

992 Investigații 50 225 11250 

64.  Investigatia histomorfologica 

conventionala a bioptatului in patologia 

colului uterin in patologia precanceroasa 

si canceroasa (procesare automatizata) - 

Investigatii morfopatologice pe material 

biopsic de diagnostic primar  

2118.1 Investigații 250 324 81000 

65.  Investigaюia anatomopatologica macro-

microscopica a materialului 

postoperatoriu in procese inflamatorii 

2099 Investigații 30 230 6900 
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cronice din diferite organe si anexe de 

organe - Investigatii morfopatologice pe 

material biopsic de diagnostic primar  

66.  Investigaţia histopatologică a bioptatului în 

biopsie endoscopică multifocală- Investigaţii 

histopatologice de diagnostic ale materialului 

biopsic 

2114 Investigații 40 287 11480 

 Suma estimativă, lei      2026499 

 

* numărul din “Catalogul unificat de tarife pentru serviciile medico-sanitare 

acordate de către instituţiile medico-sanitare publice republicane, municipale şi 

raionale” aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.466 din 19.12.2007 
 

Cerinţa obligatorie:  

1. Prestarea serviciilor se face la necesitatea a cumpărătorului conform comenzii preventive. 

2. Serviciile de laborator și instrumentale trebuie să corespundă prevederilor actelor normative 

in vigoare si standardelor de ramură.   

3. Programul de siguranță a laboratorului și a serviciului imagistică necesită să fie asigurat. 

4. Dispozitivele utilizate in laborator și în serviciul imagistică trebuie să fie verificate, 

menținute si permanent calibrate.  

5. Procedurile de control al calității și siguranței investigațiilor de laborator și instrumentale să 

fie asigurate. 

6. Instituția care oferă serviciile contractate să fie posesoarea Autorizației sanitare, radiologice,  

Certificatului de  acreditare valabile.  

7. Prestătorul întocmește lunar la data de 10 contul-act de predare primire a serviciilor prestate 

în luna precedentă în baza îndreptărilor 

8. Prestătorul asigură trimestrial întocmirea actului de verificare a decontărilor reciproce 

9. Serviciile medicale se prestează persoanelor trimise de beneficiar numai cu biletul de 

trimitere coordonat între „Părţi” 

10. La necessitate prestătorul asigură Beneficiarul cu consumabile necesare 

11. Luînd în considerație că Beneficiarii pentru servicii medale respective sunt pacienți cu 

ponderea sporită a persoanelor cu dexabilități sau pacienți ce necesită limitarea eforturilor 

fizice la distanță, prioritatea vor avea participanții procedurii de achiziție în raza deservirii 

cît mai apropiat sectorului Botanica. 

 

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune 

oferta (se va selecta): pe lot; 

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite 

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 01.01.2021-31.12.2021 

12. Termenul de valabilitate a contractului:  31.12.2021 

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai 

în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu 

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere 

de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu 

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot 

determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) 

al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, 

documentație):  

Nr. 

d/o 

Descrierea 

criteriului/cerinței 

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: Nivelul minim/ 

Obligativitatea 
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1.  Formularul DUAE completat și confirmat prin aplicarea semnaturii 

electronice a participantului 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către 

toți ofertanți) 

DA 

2.  Oferta de preț Foruluarul F4.2 din documentația standard 

(capitolul IV), confirmat prin aplicarea semnaturii 

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 semnaturii 

electronice a participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către 

toți ofertanți) 

DA 

4.  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 descalificarea 

ofertei prezentate. 

 

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al 

procedurii negociate), după caz – nu se aplică 

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

acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):   

Licitație electronică cu utilizarea pasului minim de licitație și numărului de runde sucesive indicate 

în SIA RSAP, dacă este indicat în condițiile procedurii de achiziție pe platforma de achiziții publice 

MTender 

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică 

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț pe lot și 

corespunderea cerințelor tehnice 

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum 

și ponderile lor: nu se aplică 

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: [ora exactă] Conform informației din SIA RSAP ”MTender” 

- pe: [data] Conform informației din SIA RSAP ”MTender” 

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP 

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile 

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ”MTender” 

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu 

excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP” MTender. 

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de 

stat  
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27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 

Uniunii Europene: Nu 

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; 

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

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective 

(dacă este cazul): Nu 

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor 

viitoare:_NU 

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un 

astfel de anunţ:_Nu 

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_ Conform informației din SIA 

RSAP ”MTender” 

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: 

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor  de 

participare 

DA 

sistemul de comenzi electronice NU 

facturarea electronică DA 

plățile electronice DA 

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al 

Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu 
 

35. Alte informații relevante: nu 

 

 

 

Vicepreședintele grupului de lucru:                                                                  Iulia Bunduchi                 
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