ANUNȚ DE PARTICIPARE
9

privind achiziționarea Serviciilor de spălătorie pentru anul 2020
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitație deschisă
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie

2. IDNO: 1003600150554
3. Adresa: mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni, 3

4. Numărul de telefon/fax: 022 85-72-39, 022 75-15-69

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: imsp scp@ms.md
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

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, obiectul principal de
activitate: prestarea asistentei medicale.
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.
d/o

Cod CPV

Denumirea
bunurilor/serviciilor/lucrăril
or solicitate

Unitatea
de
măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de
referință

Valoarea
1 estimată, fără
TVA, Iei
(se va indica
pentru
fiecare lot în
parte)

Lotul 1 (sen icii de spălare)

98310000-9

Servicii de spălare a lenjeriei
(nescrobite)

kg.

27000

2

98310000-9

Servicii de spălare a lenjeriei
cu scrobire (cu amidon sau
alte substanțe alternative de
calitate)

kg.

37000

.)o

98310000-9

Spălarea covoarelor și alte
acoperitoare de podea

m2

500

4

98310000-9

Spălarea pernelor și
plapumelor din silicon

kg.

1500

1

Prestatorul oferă servicii de
spălare, dezinfecție. uscare și
călcare, cutare, ambalare conform
cerințelor sanitar-epidemiologice
(anexă caiet de sarcini).
Prestatorul oferă servicii de
spălare, dezinfecție. scrobire.
uscare, călcare, cutare și ambalare
conform
cerințelor
sanitarepidemiologice (anexă caiet de
sarcini).
Prestatorul oferă servicii de
spălare, uscare conform cerințelor
sanitar-epidemiologice
(anexă
caiet de sarcini).
Prestatorul oferă servicii de
spălare.
dezinfecție,
uscare
conform
cerințelor
sanitarepidemiologice (anexă caiet de
sarcini).

399 600.00 lei

569 800.00 lei

9 250.00 lei

27 750.00 lei

1 006 400,00 lei

SUMA TOTALĂ

1

9.

în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot;
2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;
4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași
ofertant___________________________________________________________________ .

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite
(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Prestarea serviciilor se
efectuează potrivit programului stabilit în caietul de sarcini.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
(indicați da sau 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
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

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

1

2

3

4

5

6

7

Descrierea critcriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii
critcriului/cerinței:

Potrivit Formularului F3.1 din documentele
de atribuire, confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului.
Conform Formularului F4.1 din documentele
de atribuire, confirmat prin semnătura și
Specificații tehnice
ștampila Participantului.
Conform Formularului F4.2 din documentele
de atribuire, confirmat prin semnătura și
Specificații de preț
ștampila Participantului.
Se depune pe contul autorității contractante,
Garanția pentru ofertă (1%), datele bancare odată cu oferta.
sunt indicate în Documentația standard Notă: garanție bancară nu se acceptă. în cazul
în care, ofertantul prezintă garanție bancară,
servicii.
oferta acestuia automat se respinge.
Original, potrivit Formularului F3.3 din
documentele de atribuire, confirmat prin
Formularul informativ despre ofertant
semnătura și ștampila Participantului.
Certificat de înregistrare a întreprinderii sau în original sau copie, actualizate și
decizia de înregistrare a operatorului autentificate prin inscripția și semnătura
operatorului economic.
economic
Extras actualizat de la Agenția Servicii
Publice a persoanelor juridice. în care să fie
stipulat expres genul de activitate, în ceea ce
privește prestarea serviciilor de spălare,
Copie, confirmată prin semnătura și ștampila
scrobire. curățare, dezinfectare, uscare,
operatorului economic.
călcare, alte procedee legate de curățare,
prelucrare și îngrijire a articolelor de
lenjerie, îmbrăcăminte, tricotaje, textile și a
altor articole.

Formularul ofertei

2

Nivelul minim/
Obligativitatea
DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

8

Certificat de atribuire a contului bancar

9

Certificat de efectuare sistematică a plății
impozitelor, contribuțiilor

10

Ultimul raport financiar

11

Experiența similară (minim 3 ani) în ceea ce
privește prestarea serviciilor de spălătorie în
cadrul instituțiilor medicale.

12

Demonstrarea capacității tehnice

13

14
15
16

17

18

19

20

21

Certificat de conformitate sau alt certificat ce
confirmă calitatea detergentului
Autorizație sanitară de funcționare sau un alt
act permisiv de activitate
Autorizație
pentru
amplasarea
și
funcționarea unităților de prestări servicii
sociale

Pașaport sanitar al transportului
Certificat eliberat de către un laborator
specializat privind lipsa bacteriilor pe
lenjeria curată, nu mai vechi de 15 zile.
Acest certificat, deasemenea urmează a fi
prezentat obligatoriu, la cerere, pe durata
executării contractului
Autorizația sanitară de prelucrare prin etuvă
(trebuie să dispună de utilaj special pentru
prelucrarea lenjeriei infectate, în caz de
necesitate)
Documentul Unic de Achiziții European
(DUAE)
Garanția de bună execuție a contractului
(5%). datele bancare sunt indicate în
Documentația standard servicii.

Notă

Copie eliberată de banca deținătoare de cont,
confirmată prin semnătura și ștampila
operatorului economic.
Copie eliberată de Inspectoratul Fiscal al RM,
(valabilitatea certificatului conform cerințelor
IF al RM) confirmată prin semnătura și
ștampila Participantului.
Copie, confirmată prin semnătura și ștampila
Participantului.
Declarație privind experiența similară sau
declarație privind lista principalelor contracte
executate în ultimii 3 ani de activitate.
Operatorul
economic
va
demonstra
experiența în domeniul de activitate aferent
obiectului contractului ce urmează a fi
atribuit
prin
prezentarea
copiilor
contractelor executate, confirmate prin
semnătură și ștampilă umedă.
Declarație privind dotările specifice, utilajul
și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului, confirmată
prin semnătura și ștampila operatorului
economic.
Copie confirmată prin semnătura și ștampila
Participantului.
Copie confirmată prin semnătura și ștampila
Participantului.
Copie confirmată prin semnătura și ștampila
Participantului.

DA

DA

DA

DA

DA

DA
DA

DA

Copie confirmată prin semnătura și ștampila
Participantului.

DA

Copie confirmată prin semnătura și ștampila
Participantului.

DA

Copie confirmată prin semnătura și ștampila
Participantului.

DA

Completat și autentificat prin inscripția și
semnătura operatorului economic.
Potrivit Formularului F3.3 - Documentația
standard servicii sau se va depune pe contul
autorității contractante la etapa semnării
contractului.

1. Formularul F3.1, F3.3, F4..1, F4.2, DUAE
și garanția pentru ofertă se va depune în mod
obligatoriu la etapa depunerii ofertei.
2. Următoarele documente de atribuire se vor
solicita (după caz) ca o dovadă justificativă a
informațiilor cuprinse în DUAE.
3. Potrivit ari. 33 alin. (14) lit. i) al Legii nr.
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice
,,pe ofertele electronice se va aplica
semnătura eloectronică
4. La etapa evaluării ofertelor documentația
de atribuire se va solicita pe suport de hârtie
confirmată prin semnătura și ștampila umedă
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DA

DA

DA

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al
procedurii negociate), după caz: nu este cazul
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitația electronică

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut și
corespunderea documentației de atribuire solicitată de către autoritatea contractantă

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum
și ponderile lor:
Nr.
d/o

1

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

Prețul cel mai scăzut și corespunderea documentației de atribuire
solicitată de către autoritatea contractantă

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Indicat în SIA RSAP

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 de zile
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele înfîrziate vor fi respinse.
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”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba
română
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene: nu
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

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 este cazul
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 anunț: nu a fost publicat
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 02.12.2019

4

33. în cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de

Se va utiliza/accepta sau nu
Da

participare
sistemul de comenzi electronice

Nu

facturarea electronică

Da

plățile electronice

Nu

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
(se specifică da sau nu)

35. Alte informații relevante: nu

5

