I.

ANUNŢ DE PARTICIPARE

[Formatul documentului nu va fi modificat]

II.
1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1
2. IDNO: 1003600152569
1. Tip procedură achiziţie: Licitaţie Publică
2. Motivul recurgerii Ia procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii
negociate) [indicaţi]
3. Obiectul achiziţiei: Achiziţionarea reagenţilor chimici
4. Cod CPV: 33696500-0
5. Data publicării anunţului de intenţie:
6. Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării reagenţilor chimici pentru a
doua jumătate a anului 2017 conform necesităţilor IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii
nr. 1 (în continuare - Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.
Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:

CNAM

Modalităţi de plată: 30 zile după livrare
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la
Drocedura de achizii ie publica privind livrarea următoarelor bunuri :
Nr.
d/o

Unita

Denumirea
Cod CPV

bunurilor/serviciilor/lucrăr

Can

tea de
măsu

dor solicitate

ră

Specificarea tehnică

tita

deplină solicitată,

tea

Standarde de referinţă

Loti
1

33159000-9
33159000-9

Multicalibrator universal
uman
Fosfor cu standard

60

ml

500

ml

Fotocolorimetria Flacoane
cu volumul de la 50 până la
100 ml Marca CE

20

fl

20flx50ml

1

fi

(2,5 ml)

2
Loti
33696200-7

4

33696200-7

Set pentru determinarea
hemoglobinei
Control eritrocite

5

33696200-7

Control leucocite

1

fl

(2,5 ml)

6

33696200-7

Control trombocite

1

fl

(2,5 ml)

2

set

(4 fl x5 ml cu concentraţia
50,100,150 şi 200 g/l)

Set pentru cercetarea lichidului 1
cefalorahidian
Lot II

set

3

OC

7

33696200-7
33159000-9

Calibrator p/u hemoglobin

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

33698000-9

Anse sterile de polistirol

20000

buc

2000

buc

getabile volum 1 mkl
33698000-9

Anse sterile de polistirol
getabile volum 5 mkl

33793000-5

Cutii Petri de sticlă D 90 mm

1000

buc

33793000-5

Cutii Petri polistirol getabile

20000

buc

10000

buc

5000

buc

10000

buc

500

buc

500

buc

1000

buc

sterile D 90mm
33793000-5

Tampoane getabile sterile
polistirol+dacron în eprubetă

33793000-5

Tampoane getabile sterile
polistirol+viscoză

38437000-7

Pipetă terminal getabilă sterilă
în ambalaj individual 1 ml

38437000-7

Pipetă terminal getabilă sterilă
în ambalaj individual 10 ml

33698000-9

Anse getabile sterile din
polisterol forma „ L "

33698000-9

Dopuri din silicon cu 2 conuri
pentru eprubete PH 16

33698000-9

Indicatoare chimice pentru

1000

controlul sterilizării cu aburi

19

112-115 °C
33698000-9

Gen bag

2

cut

cutiix20 plicuri,pungi

500

buc

Volum 1 ml cu capac si

anaerobi(pungi/plicuri cu

20

amestec reducător,dispositive
de închidere)

21
22
23
24
25

38437000-5

ml cu capac si eticheta
33159000-5

2000

buc

pentru fotometru Stat Fax,

Multicuve pentru analizatorul

1000

buc

10

buc

50

buc

StarDust MC-15
33698000-9

Perie pentru curăţirea
eprubetelor

33793000-5

Eprubete getabile

cu citrat de natriu 3.8% 2,5
ml

26
27

38437110-1

28

30

Eprubete getabile borsilicat

eticheta
12x75 mm

33793000-5

38437110-1

29

Eprubetă cu K3EDTA volum 1

Virfuri getabile

50

buc

pentru stepper 12,5 ml

Virfuri getabile

50

buc

pentru stepper 5,0 ml

38519500-1

Lampa

10

buc

6v 20w

33159000-9

Benzi de 10 testare

6000

buc

pentru urinometru Urisys
1100

33159000-9

Control test -M

50

buc

pentru urinometru Urisys
1100

31

33159000-9

200

Bandă de testare

buc

pentru determinarea
acetonei in urina

Lot IV
25

litru

15

litru

33

33696200-7

Soluţie litica pentru
diferencierea basofilelor
Soluţie de spălare curenta

34

33696200-7

Soluţie pentru diluarea probei

200

litru

33696200-7

Soluţie de liza a
eritfocitelor,stabilizare a
leucocitelor si colorare a
eozinofilelor
Soluţie litica fara cianura
pentru Uzarea eritrocitelor si
determinarea Hb
Singe de control Diff nivel
Normal cu Discheta de
programare automata pentru
minim 20 parametri
Singe de control 5 Diff nivel
Jos cu Discheta de programare
automata pentru Minim 20
Parametri
Singe de control 5 Diff nivel
înalt cu Discheta de
programare automata pentru
minim 20 parametri
Set dedicate pentru
mentenanta la 1 an pentru
Pentra ES 60
Soluţie de extraspalare
concentrata
LotV

4

litru

6000

ml

12

ml

2000

ml

32

33696200-7

35
33696200-7

36
33696200-7

37
33696200-7

38
33696200-7

39
33696200-7

40
41

33696200-7

12

ml

12

ml

1

42

33698100-0

Mediul Endo

1

kg

43

33698100-0

Agar Wilson-Bleur(modificat)

2

kg

44

33698100-0

Nutrient agar

1

kg

45

33698100-0

Saburoud cromogen

0,5

kg

46

33698100-0

Saburoud dextrose agar

0,5

kg

1

kg

100

cutii

47
48

33698100-0

fenilalanindezaminazei
33698100-0

Discuri cu antibiotic în cartuş

pentru dispenser existente
marca ST 6090 Oxoid

33698100-0

49

Mediul pentru determinarea

Reactivi pentru
ANALIZATOR
HEMATOLOGIC
„Penta ES 60"

Mediul Muller-Hilton de la
acelaş producător cu discurile
cu antibiotic marca ST 6090
Oxoid

15

kg

33698100-0

50

Columbia agar+5% singe

200

buc

600

anali

spp. cu systern electronic

za

de citire 60 identificări 12

berbec-mediu gata de utilizaretumat în plăci
33698100-0

51

Biochemical identificare
enterobacterii

A
33698100-0

52

Biochemical identificare

120

enterobacterii
33651520-9

53

Latex test pentru identificarea

50

gr.streptococus
spp.(A,B,C,D,F,G,H)
33698100-0

Eprubetă cu mediu de

anali

spp.cu system electronic de

za

citire 60 identificări 12 B

iden
tific
ări

1000

buc

transport Cary-Blair sterile

(în tuburi din polipropilenă
individual)cu etichetă şi
ansa de plastic,pentru

54

colectarea materialului
biologic dimensiuni
12xl40mm

55
56

33698000-9

Plasma de iepure cu EDTA

10

ml

33651520-9

Ser diagnostic polyvalent

3

ml

1

ml

1

ml

1

litri

SS agar

1

kg

Indicator Andrede

0,1

kg

E.coli OKA
33651520-9

57

Ser diagnostic polyvalent
antiSalmonela OMA

33651520-9

58

Ser diagnostic polyvalent
antiSalmonela OMB

33698100-0

59

Apă peptonată cu indicator
Andrede

60

33698100-0

61

33696300-8

62

33698100-0

Columbia blood agar

2

kg

63

33698100-0

Stafilococ agar fără manitol

2

kg

7. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate.
8.

Tipul contractului
a)

9.

Vînzare-cumpărare

Termenul şi condiţiile de livrare solicitat (durata contractului): de la 01.07.2017pînă la

31.12.2017, conform graficului

livrării.

10. Termenul de valabilitate a contractului (luni): [6 luni]
11. Locul de livrare a bunurilor: laboratorul IMSP SCMC nr. 1
12. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe poziţii
13. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: calitate şi cel mai mic
preţ _

14. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico economic, precum şi ponderile lor:
a)
b)
15. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: interzicerea ofertelor alternative
16. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu):
[indicaţi]
17. Documentele/cerinţele de calificare/selecţie pentru operatorii economici includ
următoarele:
a) Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr.
d/o

Cerinţe suplimentare faţă de

Denumirea documentului/cerinţei

document
copie

1

Obligativitatea

Certificat de înregistrare a întreprinderii

emis

de

Camera

înregistrării de Stat, confirmată
prin

aplicarea

semnăturii

şi

Obligatoriu

ştampilei participantului
2

Certificat de atribuire a contului bancar

copie

eliberat

de

banca

deţinătoare de cont

Obligatoriu

copie eliberat de Inspectoratul
3

Certificat de efectuare sistematică a
plăţii impozitelor,contribuţiilor

Fiscal(valabilitatea
certificatului-conform
cerinţelor

Obligatoriu

Inspectoratului

Fiscal al Republicii Moldova)
copie
4

Ultimul raport financiar

confirmată

semnătura

prin

şi

ştampila

original-confirmat

prin

Obligatoriu

participantului
5

Formularul ofertei F3.1

semnătura

şi

Obligatoriu

ştampila

participantului
6

Declaraţie privind situaţia personală a
operatorului economic (F3.5)
Declaraţia privind conduita etică şi

7

neimplicarea în practici frauduloase şi
de corupere

8
9

solicitate

Conform

F3.4

din

Obligatoriu

Documentaţia Standard.
Conform

Garanţia pentru ofertă
Certificatele

Obligatoriu

F3.2

din

Obligatoriu

Documentaţia Standard
în

lista

reagenţilor şi articolelor de laborator

Obligatoriu

copia semnată şi ştampilată de
10

participant se prezintă

Licenţa de activitate

Obligatoriu

atunci

cînd activitatea lui se licenţiază
conform prevederilor legale

Lista
11

fondatorilor

economici

-

nume,

operatorilor
prenume,

cod

personal

Obligatoriu
copie
semnătura

şi

prin

ştampilată

de

participant
original-

12

confirmată

Oferta

aplicarea

confirmată

prin

semnăturii

Obligatoriu

şi

ştampilei participantului
13

14

Formular

informativ

despre

ofertant

(F3.3)

original-confirmat
semnătura

prin

şi

ştampila

original-confirmat

prin

Obligatoriu

participantului

Specificaţia de preţ F. 4.2

semnătura

şi

Obligatoriu

ştampila

participantului

18. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea
contractantă şi familiariza cu cerinţele documentaţiei de atribuire la adresa indicată mai jos:
Denumirea autorităţii contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1_
Adresa:, str. Serghei Lazo,7, bir. juristului,
Tel: (022)23-78-11
Fax:(022)24-16-93
E-mail: pruteanugalina@yandex.ru
Numele şi funcţia persoanei responsabile: Galina Pruteanu-jurist
Setul de documente poate fi obţinut 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).
Adiţional setul de documente poate fi obţinut on-line la adresa: pruteanugalina@yandex.ru
In cazul obţinerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune
cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind
achiziţiile publice.
19. întocmirea ofertelor:

Oferta şi documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără

corectări, cu număr şi dată de ieşiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi
ştampilat, urmează a fi prezentate:
a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem
dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă:
pînă la: [ora exactă]

b) Data-Iimită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrânse sau al
procedurii negociate:
Adresa la care ofertele şi cererile trebuie transmise: IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii
nr. 1, str. Serghei Lazo,7, bir. juristului,
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
20. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să
asiste la deschiderea ofertelor.
21. Termenul de valabilitate a ofertelor:30 zile
22. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba romînă
23. Garanţia pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de

2%. în formă de:

Garanţie bancară sau
-

Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota "Garanţia pentru ofertă
la procedura de achiziţie nr.
b)

din

", conform următoarelor detalii:

beneficiarul plăţii Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic municipal de
nr. 1

Copii

c) Adresa: Banca S.A. Victoriabank filiala nr.3, Chişinău
d)
e)
f)
g)

c/f1003600152569
IBANMD15VI000022511031262MDL
BC Victoriabank SA fii. nr. 3
VICBMD2X416

24. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte
procentual din preţul contractului adjudecat]: _ 5 _ % .
25. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori
economici cărora Ii s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos]
a) Nu se cere.
b) Societate pe acţiuni
c) Societate cu răspundere limitată
d) Altele
26. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor: Agenţia
Naţională de soluţionare a contestaţiilor.
27. Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.
28. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 430000,00 lei

Conducătorul grupului de lucru:

