ANUNŢ DE PARTICIPARE
privind achiziţionarea ____Dispozitive medicale
prin procedura de achiziţie____Cererea Ofertelor de Preţuri

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP Spitalul Raional Călăraşi
2. IDNO: 1003609150317
3. Adresa: or.Călăraşi, str. N. Testemiţanu 59
4. Numărul de telefon/fax: 0 244 2-24-48
5. Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: srcalarasi@ms.md;
http://www.srcalarasi.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de
atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea
că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o
altă formă de achiziţie comună): __Nu se aplică
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să
participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor
bunuri /servicii/lucrări:
Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea
bunurilor/serviciilor/l
ucrărilor solicitate

Unitatea
de
măsură

Cantitatea

Lampa chirurgicala cu
1 satelit (caracteristici
de baza). Cod generic
130200

1

33100000-1

bucată

Digitally signed by Bobescu Silva
Date: 2020.11.20 13:21:24 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

1

1

Specificarea tehnică
deplină solicitată,
Standarde de
referinţă
Lampă chirurgicală
cu 1 satelit
(caracteristici de
baza)
Cod 130200
Descriere Lampă
chirurgicală fără
umbre destinată
pentru iluminare în
investigații
chirurgicale majore
cu fixare pe tavan
Parametrul
Specificația
Caracterisitici tehnice
Sistem de iluminare
bazat pe tehnologia
LED (Light Emitting
Diodes) da
Numărul de sateliți 1
Temperatura culorii
4,500 ±500 K
Indexul de culoare ≥
95
Dimensiunea

Valoarea estimată
fără TVA
(se va indica pentru
fiecare lot în parte)
135000

cîmpului, cm
Diametrul 14 - 28
cm
Adîncimea ≥ 80 cm
Distanța de lucru
0.7-1.4 m
Nivelul de iluminare
la 1 m distanță ≥
120000 lux
Rotația 270 grade
Ajustare pe verticală,
cm ≥ 70
Cresterea
temperaturii în
campul operator < 1º
C
Alimentarea Rețeaua
electrică 220V, 50Hz
Durata medie de viaţă
a LED-urilor min. 50
000 h
Mînere detașabile
sterilizabile
Panou de control
integrat în lampa
principal
Înălţimea podului 34m
Informație adițională
Preț de achiziție în
anul 2019
83998.8 lei cu TVA
*Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor
Medicale a Agenției
Medicamentului și
Dispozitivelor
Medicale să se
prezinte certificat/extras de
înregistrare în
Registrul de stat a
dispozitivelor
medicale emis de
Agenția
Medicamentului și
Dispozitivelor
Medicale (copie
semnată și ștampilată
de către participant)*
Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt
înregistrate în
Registrul de Stat al
Dispozitivelor
Medicale a AMED se
vor prezenta
Certificatele :
Certificat de la
producător ce atestă
calitatea produsului
ISO 13485 – valabil copie confirmată prin
2

semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau
declarație de
conformitate CE în
funcție de evaluarea
conformității cu
anexele
corespunzătoare
pentru produsele
oferite – valabil - copie- confirmată
prin semnătura şi
ştampila
participantului.
Documente
confirmative:
*Manuale de service
în una din limbile de
circulație
internațională
(rusa/engleza) și
manualul de utilizare
cu prezentarea
traducerii la
momentul livrării în
limba de stat - copie–
confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.
*Catalogul
producătorului/prosp
ecte/documente
tehnice, pe suport
hîrtie sau în format
electronic, cu
indicarea/marcarea
numarului de
referinta/modelul
articolului atribuit
numarului de lot
oferit.
Incalzitor pentru
componente sanguine
si solutii infuzabile
Cod generic 130650

2

33100000-1

bucată
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Incălzitor pentru
componente sanguine
și soluții infuzabile
Cod 130650
Descriere Dispozitiv
destinat pentru
încălzirea soluțiilor în
procesul de infuzare
la pacient pentru
evitarea hipotermiei
Parametrul
Specificația
Destinat pentru
utilizarea la pacienți
Adult, pediatric
Temperatura maximă
preselectată 34-41℃
Pasul de
incremendare a
temperaturi ≤ 0.1℃
Timp necesar pentru
incălzire la
temperatura setată ≤

2500

5 min
Display LED, LCD
da
Monitorizarea
temperaturi de
încălzire da
Compatibil cu toate
circuitele de infuzie
existente da
Protecție la
pătrunderea lichidelor
în dispozitiv minim
IP22
Alarmă temperatură
înaltă da
temperatură joasă da
Regim de autotestare
internă da
Sistem de fixare a
dispozitivului de
stativul de infuzie da
Alimentare de la
rețea 220V 50 Hz
Stativ de infuzie
fabricat din otel
inoxidabil da
mobil pe minim 5
roți da
frînă pentru fixarea
stativului minim 2
roți
tabliță mică pentru
manipulări da, fixată
de stativ
"posibilitatea de
fixare a minim 2
sticle sau pachete de
soluții pentru infuzie"
da
*Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor
Medicale a Agenției
Medicamentului și
Dispozitivelor
Medicale să se
prezinte certificat/extras de
înregistrare în
Registrul de stat a
dispozitivelor
medicale emis de
Agenția
Medicamentului și
Dispozitivelor
Medicale (copie
semnată și ștampilată
de către participant)*
Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt
înregistrate în
Registrul de Stat al
Dispozitivelor
Medicale a AMED se
vor prezenta
4

Masa pentru operatii cu
5 sectii (caracteristici
de baza) Cod generic
140100

3

33100000-1

bucată

1
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Certificatele :
Certificat de la
producător ce atestă
calitatea produsului
ISO 13485 – valabil copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau
declarație de
conformitate CE în
funcție de evaluarea
conformității cu
anexele
corespunzătoare
pentru produsele
oferite – valabil - copie- confirmată
prin semnătura şi
ştampila
participantului.
Documente
confirmative:
*Manuale de service
în una din limbile de
circulație
internațională
(rusa/engleza) și
manualul de utilizare
cu prezentarea
traducerii la
momentul livrării în
limba de stat - copie–
confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.
*Catalogul
producătorului/prosp
ecte/documente
tehnice, pe suport
hîrtie sau în format
electronic, cu
indicarea/marcarea
numarului de
referinta/modelul
articolului atribuit
numarului de lot
oferit.
Masă pentru operații
cu 5 secții
(caracteristici de
baza)
Cod 140100
Parametrul
Specificația
Descriere Masa de
operaţii oferă o
suprafaţă
corespunzătoare care
susţine corpul
pacientului în timpul
procedurilor
chirurgicale,
stabilizarea poziţiei
pacientului şi
furnizarea cîmpului

208340

chirurgical de
expunerea optimă.
Mărimile mesei
Lungimea ≥ 200 cm
Lățimea ≥ 50 cm
Poziţionarea mesei
Reglarea înălţimii
minim 75 - 95 cm
Deplasarea
longitudinală ≥ 20 cm
Trendelemburg ≥ 25
grade
Inversarea
trendelemburgului ≥
25 grade
Secţiile mesei ≥ 5
secții
Înclinarea: Laterală ≥
20 grade
Secţia din spate de la
+80 la -40 grade
(minim)
Secţia de la
talpa/picior de la +20
la - 90 grade (minim)
detaşabilă
divizată
Secţia cap de la +35
la - 45 grade (minim)
Greutatea pacientului
≥ 200 kg
Utilizarera
radiografiei sau
fluoroscopie Tunel
pentru casete X-raype toată lungimea
mesei
Radiotransparenţă da
Accesibilitatea
braţului C da
Mărimea casetelor
minim 35x43 cm
Ataşarea de bază
mobilă
Rotile da
Sistem de frinare a
bazei tip mecanic
Motor electric pentru
miscarea sus/jos a
mesei cu acumulator
intern, de la
telecomanda da
Alimentarea 220 V,
50 Hz
Telecomndă da
Şine laterale pentru
accesorii pe toată
lungimea mesei
Pupitru de comandă
da
Accesorii suport cot 2
unit.
suport umăr 2 unit.
suport picioare 2
unit.
suport torace 2 unit.
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suport mînă (decubit
lateral) 1 unit.
stand pentru perfuzie
1 unit.
curea pentru fixarea
corpului 1 unit.
suport pentru ecran
de anestezie 1 unit.
Informație adițională
Preț de achiziție în
anul 2019
196 920 lei cu TVA
*Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate
în Registrul de Stat al
Dispozitivelor
Medicale a Agenției
Medicamentului și
Dispozitivelor
Medicale să se
prezinte certificat/extras de
înregistrare în
Registrul de stat a
dispozitivelor
medicale emis de
Agenția
Medicamentului și
Dispozitivelor
Medicale (copie
semnată și ștampilată
de către participant)*
Pentru dispozitivele
medicale care nu sunt
înregistrate în
Registrul de Stat al
Dispozitivelor
Medicale a AMED se
vor prezenta
Certificatele :
Certificat de la
producător ce atestă
calitatea produsului
ISO 13485 – valabil copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau
declarație de
conformitate CE în
funcție de evaluarea
conformității cu
anexele
corespunzătoare
pentru produsele
oferite – valabil - copie- confirmată
prin semnătura şi
ştampila
participantului.
Documente
confirmative:
*Manuale de service
în una din limbile de
circulație
7

Analizator
hematologic, automat
(5 diff), cu sistem de
tip închis, imprimanta
color Cod generic
150540

4

33100000-1

bucată

1
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internațională
(rusa/engleza) și
manualul de utilizare
cu prezentarea
traducerii la
momentul livrării în
limba de stat - copie–
confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului.
*Catalogul
producătorului/prosp
ecte/documente
tehnice, pe suport
hîrtie sau în format
electronic, cu
indicarea/marcarea
numarului de
referinta/modelul
articolului atribuit
numarului de lot
oferit.
Analizator
hematologic, automat
(5 diff), cu sistem de
tip închis, imprimanta
color
Cod 150540
Descriere- Analizator
hematologic automat
(5 diff) cu sistem de
reactivi de tip închis
destinat analizei
componenței
sanguine
Parametru
Specificaţia
Tip sistem închis
Metode de măsurare
impendansmetrică,
fotometrică, optică (5
diff)
Procedura de
curăţire- automată
Parametri determinați
și calculați: WBC,
RBC, Hgb, Hct,
MCV, MCH, MCHC,
PLT, LYM #,
MON#, NEU#,
BAS#, EOS#,
LYM%, MON%,
NEU%, BAS%,
EOS%, RDW, PDW,
MPV, PCT
Capacitate
(probe/oră)- ≥60
Diluarea- automată
Afişaj- grafic
Imprimantă- color
Introducerea datelor
manual
Interfaţa PC da
Afişarea
histogramelor- da
Stocarea datelor- da

233340

Calibrarea- automată/
manuală
Grafice RBC
(repartizarea
eritrocitelor după
volum) / PLT
(repartizarea
trombocitelor după
volum)
Scatergrame WBC 5 diff
Afişarea pe ecran a
tuturor datelorhistograme/rezultate/
grafice/rezultate din
arhivă/date de servis
Sistem ID reactiv
cititor barcod
intergrat
Monitorizarea datelor
pacientului nume
pacient / ID pacient /
sex / vîrsta
Monitorizarea datelor
pacientului numărul
lotului / data expirării
/ volumul rămas
Afişarea rezultatelor
pe imprimantă
Parametri determinaţi
şi calculaţi /
histograme pe
parametrii de bazăRBC, WBC, PLT,
date despre pacient
Indicatori de
avertizare da
Control al calităţii în
6 nivele / Construirea
tabelelor și graficelor
Levey-Janings
Memorie internă - >
1000 pacienţi
Alimentarea 220 V,
50 Hz
Accesorii Vas pentru
deşeuri / tuburi
pentru reagenţi /
tuburi pentru spălare
Reagenți Să fie inclus
toți reagenții necesari
pentru efectuarea
analizelor și buna
funcționare a ≥ 1000
analize
Accesorii,
consumabile Să fie
incluse toate
acesoriile,
consumabile necesare
pentru efectuarea
analizelor și buna
funcționare pentru ≥
1000 analize
Perioada de
valabilitate a
9

reagentilor din
momentul livrarii ≥ 6
luni
Valoarea estimativă totală fără TVA:

9.

579180.00 lei

În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta):
1) Pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
11. Termenii şi condiţiile de livrare solicitaţi: până la 31 decembrie 2020
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2020
13. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai
în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere
de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot
determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime)
al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE,
documentaţie):
Nr.
d/o

Descrierea criteriului/cerinţei

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinţei:

Nivelul minim/
Obligativitatea

1

DUAE

Semnat şi ştampilat de către
operatorul economic

Obligatoriu

2

Oferta

Formularul F3.1, Semnat şi
ştampilat de către operatorul
economic

Obligatoriu

3

Certificatele de calitate

Formularul F4.1, Semnat şi
ştampilat de către operatorul
economic

Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrânse şi al
procedurii negociate), după caz: nu se aplică
17. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): nu se aplică
18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): nu se aplică
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut;
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum
şi ponderile lor:
Nr.
d/o

Denumirea factorului de evaluare

nu se aplică
21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

până la: [ora exactă] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

-

pe: [data] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP
10

Ponderea%

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
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu
excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _Limba
română
27. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale
Uniunii Europene: nu se aplică
(se specifică denumirea proiectului şi/sau programului)

28. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor:
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor
Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
29. Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respective
(dacă este cazul): nu se aplică
30. În cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor viitoare:
nu se aplică
31. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunţ: 20.11.2020
32. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare: 20.11.2020
33. În cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic
Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de
Se acceptă
participare
sistemul de comenzi electronice
Nu se acceptă
facturarea electronică
Se acceptă
plăţile electronice
Se acceptă
34. Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al
Organizaţiei Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică
(se specifică da sau nu)

35. Alte informaţii relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru: ______________________________
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L.Ş.

