
ANUNȚ DE PARTICIPARE  
 

privind achiziționarea Serviciilor medicale și de laborator 

 prin procedura de achiziție publică - licitație 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 pagina web oficială ale autorității contractante: mcecoi@mail.ru, 

www.amt-botanica.md  

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la 

documentația de atribuire: Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în 

SIA RSAP 

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): Instituție medico-sanitară publică. 

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

participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii: 

Nr. Denumirea serviciului Cod * UM Cant 
Suma 

estimativă 

1 
Consultația medicului specialist rabiolog - 

consultația medicului 
505 consultații 50 4500 

2 
Consultația medicului specialist surdolog - 

consultația medicului 
505 consultatii 700 63000 

3 
Audiometria (cu audiometru) - proceduri 

medicale 
659 investigatii 700 39200 

4 
Electroencefalografia computerizată - 

investigații diagnostice - copii 0-15 ani 
1016 investigatii 200 29000 

5 
Examinarea (descrierea) de către medic a unei 

serii de EEG (în dinamică) - investigații 

diagnostice - copii 0-15 ani 
1015 investigatii 200 5000 

6 
Examen ecografic al encefalului prin fontanelă 

sau orificiu trepanat (0-1 ani) - investigații 

ecografice 
1044 investigatii 200 7000 

7 
Investigarea bacteriologica a eliminărilor din 

ochi - determinarea parametrilor bacteriologici 
1884 investigatii 70 8050 

8 
Investigarea bacteriologica a eliminărilor din 

urechi - determinarea parametrilor 

bacteriologici 
1885 Investigații 30 4590 

mailto:mcecoi@mail.ru
http://www.amt-botanica.md/


9 
Investigarea bacteriologica a eliminărilor din 

plagă - determinarea parametrilor bacteriologici 
1886 Investigații 30 5100 

10 
Investigarea bacteriologica sângelui la 

serialitate  - determinarea parametrilor 

bacteriologici 
1891 Investigații 10 3220 

11 
Investigarea bacteriologica a laptelui din piept - 

determinarea parametrilor bacteriologici 
1892 Investigații 10 330 

12 
Investigarea bacteriologica a biosubstratului la 

stafilococ - determinarea parametrilor 

bacteriologici 
1897 Investigații 5 380 

13 
Investigarea bacteriologică a biosubstratului la 

gonoree - Determinarea parametrilor 

bacteriologici 
1896.1 investigații 300 25500 

14 
Investigarea bacteriologică a biosubstratului la 

trihomoniază - Determinarea parametrilor 

bacteriologici 
1896.2 Investigații 300 24000 

15 
Investigarea bacteriologică a eliminărilor din 

căile sexuale - Determinarea parametrilor 

bacteriologici 
1888 Investigații 1000 161000 

16 
Prelevarea și examinarea la demodecoza a 

raclatului cutanat – Investigații parazitologice 

speciale 
3770 Investigații 30 1050 

17 
Cercetarea bacteriologica la difterie (eliminări 

nazofaringe) metoda clasica - Investigații de 

laborator 
3851.2 Investigații 100 22000 

18 
Cercetarea bacteriologica la tusea convulsiva si 

parapertusis (eliminări nazofaringe), metoda 

clasica - Investigații de laborator 
3852.1. Investigații 3 321 

19 
Cercetarea bacteriologica la meningococi 

(eliminări nazofaringe), metoda clasica - 

Investigații de laborator 
3855.1. Investigații 3 495 

20 
Cercetarea bacteriologica la agenți patogeni 

salmonela, shigela (mase fecale), metoda clasica 

- Investigații de laborator 
3879.1 Investigații 250 54250 

21 
Cercetarea bacteriologica la agenți condiționat 

patogeni (mase fecale), metoda clasica - 

Investigații de laborator 
3880.1 Investigații 200 56400 

22 
Cercetarea bacteriologica a maselor fecale la 

holera - Investigații de laborator 
3881.1 investigatii 30 4530 

23 
Lavaje. Bacterii coliforme cu folosirea altor 

medii - Investigații de laborator 
3742 Investigații 90 1890 

24 
Lavaje. Staphylococcus aureus - Investigații de 

laborator 
3743 Investigații 90 2700 



25 
Aerul din încăperi. Metoda de aspirație 

(investigații microbiologice) - Investigații de 

laborator 
3744 Investigații 12 804 

26 
Material pentru pansament, instrumentariul la 

sterilitate - Investigații de laborator 
3746 Investigații 60 3600 

27 

Evaluarea rezultatelor măsurărilor instrumentale 

si analizelor de laborator sanitaro-chimice (la un 

obiect) cu întocmirea documentelor respective - 

Investigații de laborator 

279 HG 

533 
Investigații 2 468 

28 
Prelevarea probelor de laborator în instituție 

medicala și farmaceutică - Investigații de 

laborator 
3787 Investigații 2 164 

29 
Radioscopia si radiografia esofagului – 

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

radiologice 
1131.1 Investigații 5 785 

30 
Radioscopia si radiografia stomacului – 

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

radiologice 
1132.3 Investigații 30 6060 

31 
Radioscopia si radiografia intestinului subțire – 

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

radiologice 
1138.1 Investigații 5 1005 

32 
Irigoscopia – 8x10in(20x24)-1 in regim digital - 

Investigații radiologice 
1139.1 Investigații 80 15920 

33 
Irigoscopia cu dublu contrast – 14x17in(35x43)-

1 in regim digital - Investigații radiologice 
1139.4 Investigații 10 2250 

34 Cistoscopia  - Investigații radiologice 2307 Investigații 5 580 

35 
Determinarea calitativa a anticorpilor (IgM,IgG) 

către Borditella pertusis in ser sau plasmă prin 

RIE - Investigații serologice 
3898.1 Investigații 30 4560 

36 
Reacția imunoenzimatica la borelioza Lyme 

(Elisa) Ig G - Investigații serologice 
3899 Investigații 100 8800 

37 
Reacția imunoenzimatica la borelioza Lyme 

(Elisa) Ig M - Investigații serologice 
3899 Investigații 120 10560 

38 
Reacția imunoenzimatica in rubeola (IgM) - 

Investigații serologice 
3893.1 Investigații 3 267 

39 
Determinarea cantitativa sau semnificativa a 

anticorpilor fața de virusul rujeolei in ser sau 

pasmă prin RIE - Investigații serologice 
3892.1 Investigații 3 438 

40 
Reacția imunoenzimatica la yersinioza IgM 

(ELISA) - Investigații serologice 
3903.5 Investigații 3 426 

41 
Reacția imunoenzimatica la yersinioza IgG 

(ELISA) - Investigații serologice 
3905.4 Investigații 3 426 

42 
Reacția imunoenzimatica la yersinioza IgA 

(ELISA) - Investigații serologice 
3905.6 Investigații 3 426 



43 
Determinarea anticorpilor Ig M anti EBV-VCA 

- Investigații serologice 
3823 Investigații 80 3360 

44 
Determinarea anticorpilor  Ig G anti EBV-VCA 

- Investigații serologice 
3824 Investigații 80 3360 

45 
Determinarea anticorpilor  Ig G anti EBV-EA-D 

- Investigații serologice 
3825 Investigații 80 3360 

46 
Determinarea anticorpilor  Ig G anti EBV-EB-

NA - Investigații serologice 
3826 Investigații 80 3360 

47 
Reacția imunoenzimatica in oreion (IgM) - 

Investigații serologice 
3893.3 Investigații 10 850 

48 

Examinarea serului sanguin (ELISA) la 

infectiile parazitare (echinococoza, toxocaroza, 

trichineloza, cisticercoza, toxoplasmoza, 

lamblioza, ascaridoza, strongyloidoza, 

schistosomoza, tenioza, fascioloza hepatica, 

opistorhoza etc.) - Investigații serologice 

3849 Investigații 5 450 

49 
Reacția Western-Blot la borelioza - Investigații 

serologice 
3931 Investigații 5 2570 

50 

Determinarea susceptibilităţii 

microorganismelor la antibiotice, metoda 

difuzimetrică (rondele) - Determinarea 

parametrilor bacteriologici 

3890.1 Investigații 3000 177000 

51 
Cercetarea bacteriologică a sputei prin metoda 

calitativa - Determinarea parametrilor 

bacteriologici 
3863.1 Investigații 80 15760 

52 
Investigația bacteriologică a urinei - 

Determinarea parametrilor bacteriologici 
3859.1 Investigații 2000 600000 

53 
Cercetarea bacteriologica a dismicrobismului 

intestinal - Determinarea parametrilor 

bacteriologici 
3883.1 Investigații 150 63600 

54 
Investigarea bacteriologica a eliminărilor 

organelor respiratorii prin metoda calitativa - 

Determinarea parametrilor bacteriologici 
3861.1 Investigații 800 171200 

55 
Urografie -14x17 in (35x43)-1 in regim digital, 

- Diagnostic funcțional 
1145.2 Investigații 10 1750 

56 
Electrocardiografia cu efort fizic dozat 

(cicloergometria, tredmil) - Diagnostic 

funcțional 
992 Investigații 40 9000 

57 
Detectarea anticorpilor antieritrocitari 

incompleți (imuni), metoda în tub, cu panel 

eritrocitar din 3 celule test 
2087 Investigații 700 53200 

58 
Identificarea  anticorpilor antieritrocitari 

incompleți (imuni), metoda în tub, cu panel 

eritrocitar din 11 celule test 
2087.1 Investigații 20 3120 

59 
Titrare la anticorpi antieritrocitari prin testul 

antiglobulinic indirect 
2087.2 Investigații 20 2240 



60 
Recoltarea sângelui din venă (cu folosirea 

articolelor de ustensilă pentru diverse 

investigații) 
1863 Investigații 20 300 

61 
Determinarea fenotipului grupului sangvin după 

sistemele Rhesus  şi Kell, proba antigenică în 

gel 
2086.22 Investigații 15 1620 

62 Osteodensitometria computerizată 1050.70 investigații 1000 121000 

63 
Determinarea imunoglobulinei A, ELISA-

determinarea parametrilor imunologici 
1674 investigații 200 14000 

64 
Determinarea imunoglobulinei M, ELISA -

determinarea parametrilor imunologici 
1675 investigații 200 13800 

65 
Determinarea imunoglobulinei G, ELISA -

determinarea parametrilor imunologici 
1676 investigații 200 14000 

66 
Determinarea anticorpilor anti -SARS-CoV-2 Ig 

M, ELISA 
1841.33.7 investigații 300 87900 

67 
Determinarea anticorpilor anti- SARS-CoV-2 Ig 

G, ELISA 
1841.33.8 investigații 300 87900 

68 

Investigația sângelui la marcherii serologici ai 

infecției HIV-SIDA prin metoda 

imunoenzimatică ELISA, cu eliberarea 

certificatului formular HIV 08 ”Certificat 

medical privind examinarea la marcherii 

serologici ai virusului imunodeficienței umane 

(HIV)” 

3850 investigații 50 2000 

  Suma estimativă fără TVA       2037745 

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

către instituţiile medico-sanitare publice republicane, municipale şi raionale” aprobat prin 

HG nr. 1020/2011 „Cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare”. 

 

Condiții speciale:  

Luînd în considerație că pacienții, care sunt beneficiari direcți ai serviciilor medicale și de 

laborator, sunt persoane cu grad de dizabilitate sau care necesită limitarea eforturtului fizic, 

prioritate în prestarea serviciilor o vor avea participanții procedurii de achiziție, care activează în 

raza deservirii cât mai apropiate 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 prestare solicitați: Incoterms 2020 EXW și DDP, 01.01.2022-

31.12.2022 

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022. 

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 legi 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/de preselecție; nivelul minim 

(nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile 

solicitate (DUAE, documentație):  

Nr. 

d/o 

Criteriile de calificare și de 

selecție 

 

Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1 Formularul DUAE Original completat și confirmat prin 

aplicarea semnăturii și ștampilei  

participantului  

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanții) 

DA 

2 Oferta de preț – specificații 

de preț 

Anexa nr.23 din documentația standard, 

confirmată prin aplicarea semnăturii și 

ștampilei participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanții) 

DA 

3 Oferta tehnică – specificații 

tehnice 

Anexa nr. 22 din documentația standard, 

confirmată prin aplicarea semnăturii 

electronice a participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanții) 

DA 

4 Garanția pentru ofertă în 

valoare de 1% 
Garanţia pentru ofertă prin transfer la 

contul autorităţii contractante, conform 

următoarelor date bancare:  

Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. ASOCIAŢIA 

MEDICALĂ TERITORIALĂ 

BOTANICA  

Denumirea Băncii: B.C. 

„VICTORIABANK” S.A. fil.nr.30 

Chișinau  

Codul fiscal: 1003600153360  

IBAN: MD63VI000002251030103MDL  

cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la 

licitaţia publică nr. _____ din ________" 

Dispoziția de plată va fi atașată în modul 

scanat, cofirmată prin semnatura electronică 

a parcipantului. 

NU 

5 Cerere de participare Anexa nr.7 din documentația standard, 

confirmată prin aplicarea semnăturii 

electronice a participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanții) 

DA 

6 Declarație privind Anexa nr.8 din documentația standard, DA 



valabilitatea ofertei confirmată prin aplicarea semnăturii 

electronice a participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanții) 

7 
Extras din Registru de Stat 

Copie – confirmată prin aplicarea 

semnăturii electronice a participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanții) 

DA 

8 Certificat de atribuire a 

contului bancar 

Copie – confirmată prin aplicarea 

semnăturii electronice a participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanții) 

DA 

9 Autorizație pe care se 

bazează activitatea  

operatorului, după caz 

Copia, confirmată prin aplicarea semnaturii 

electronice a participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanți) 

DA 

10 
Neîncadrarea în situațiile ce 

determină excluderea de la 

procedura de atribuire, ce 

vine în aplicarea art. 19 din 

Legea nr. 131 din 

03.07.2015 

Declaraţie pe proprie răspundere, 

completată în conformitate cu Anexa nr.27 

din documentația standard, confirmată prin 

semnatura electronică a participantului. 

 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanții) 

DA 

11 
Declarație privind lista 

principalelor prestări 

similare efectuate în ultimii 

3 ani de activitate. 

Minim 3 ani de experienţă 

specifică în prestarea 

serviciilor similare 

Confirmată prin semnătura electronică a 

participantului. 

 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanții) 

DA 

12 
Certificat de efectuare 

sistematică a plăților 

impozitelor, contribuțiilor 

Copie – eliberată de Inspectoratul Fiscal 

(valabilitatea certificatului - 15 zile din data 

eliberării), confirmată prin semnătura 

electronică a participantului 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de 

către toți ofertanții) 

DA 

13 Garanția de bună execuție a 

Contractului în valoare de 

5% din valoarea Contratului 

Garanţia de bună execuţie prin transfer 

la contul autorităţii contractante, 

conform următoarelor date bancare:  

Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. ASOCIAŢIA 

MEDICALĂ TERITORIALĂ 

BOTANICA  

Denumirea Băncii: B.C. 

„VICTORIABANK” S.A. fil.nr.30 

Chișinau  

Codul fiscal: 1003600153360  

IBAN: MD63VI000002251030103MDL  

NU 



cu nota “Pentru garanţia de buna 

execuţie a contractului nr. ___ din ____" 

14 
Declarație privind 
confirmarea identității 
beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în 
situația condamnării  pentru 
participarea la activităţi ale 
unei organizaţii sau grupări 
criminale, pentru corupţie, 
fraudă şi/sau spălare de bani 

Formularul aprobat prin Ordinul MF al RM 

nr.145 din 24.11.2020, completat și 

confirmat prin semnatura electronică a 

aparticipantului. 

* (Se va prezenta doar de către ofertantul 

declarat cîștigător odată cu semnarea 

Contractului) 

DA 

16. Garanția pentru ofertă, cuantumul – 1% din valoarea ofertei fără TVA. 

17. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul – 5% din valoarea contractului 

atribuit. 

18. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a 

procedurii negociate), după caz – Nu se aplică. 

19. 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 

20. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se 

aplică. 

21. Ofertele se prezintă în valuta – Lei MD. 

22. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preț și 

corespunderea caietului de sarcini și cerințelor tehnice. 

23. 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”. 

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

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

25. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile. 

26. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ”MTender” Ofertele întârziate vor fi respinse.  

27. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții 

acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele 

au fost depuse prin SIA RSAP. 

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

de stat. 

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

Uniunii Europene: Nu. 

30. 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 



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

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

(dacă este cazul): Nu. 

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

viitoare: Nu. 

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

astfel de anunț: Nu. 

34. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din 

SIA RSAP ”MTender”. 

35. 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 

36. 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. 

37. Alte informații relevante: Nu. 

 

Conducătorul grupului de lucru:                                                                  Marina Golovaci 
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