INVITAȚIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție a serviciilor
din 09.10.2019

mun. Bălți
IMSP „Spitalul Clinic Bălți”

1. Denumirea autorității contractante:

.

1003602150732

2. IDNO:

.

Contract de valoare mică

3. Tip procedura achiziție:

.

4. Obiectul achiziției servicii de reaparații a dispozitivului medical – „gastroscop Aohua
VME - 98 S”, anul producerii 2015, pentru a. 2019.
5. Cod CPV: 50421000-2
Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării servicii de reaparații a
dispozitivului medical – „gastroscop Aohua VME - 98 S”, anul producerii 2015 conform
necesităţilor IMSP „Spitalul Clinic Bălți” (în continuare - Cumparator) pentru a. 2019, este
alocata suma necesara din: bugetul instituției (sursele cont special) .
Compărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe
la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:
Nr.
d/o

1.

Cod CPV

50421000-2

Denumirea
bunurilor

Reparația
gastroscopului
„Aohua VME
- 98 S” anul
2015

Unitatea
de
măsură

Buc.

Cantitatea

Specificarea tehnică și standarde de referință

Suma
estimativă

1

Lucrari de dedemontare-montare a :
1.
Videocamera – 1 un.
2.
Conectorul canalului de lumina – 1 un
3.
Dezasamblarea-asamblarea totala a
colonoscopului – 1 un
4.
Captuseala capului distal - 1 un
5.
Armura capului distal – 1 un
6.
Canalul regulator – 1 un
7.
Canalul de lumina – 1 un
8.
Capacul partii distale – 1 un
9.
Capul distal – 1 un
Piese
10.
Videocamera – 1 un
11.
Conectorul canalului de lumina – 1 un
12.
Tubul regulator – 1 un
13.
Canalul de lumina – 1 un
14.
Capacul capului distal – 1 un
15.
Capul distal – 1 un
16.
Sticla de protectie – 1 un
17.
Canalul de biopsie – 1 un
18.
Canalul apa-aer – 1 un
19.
Termen de garanție min 2 an

165833,00

Suma estimativă fără TVA 165833,00 lei

6. Termenul de livrare/prestare solicitat şi locul destinaţiei finale serviciile de reparație a
dispozitivelor medicale se vor efectua la solicitarea persoanei responsabile pînă la finele
anului 2019.
7. Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr.
d/o
1.
2.

Descrierea criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:

Original – confirmată prin semnătură şi stampilă, inclusiv
semnătura electronic.
Original – semnat și ștampilat de către operatorul economic,
Specificații deDigitally
preț (formularul
signed by Rotari Serghei
Date: 2019.10.09 10:06:43inclusiv
EEST semnătura electronic.
f-4.2)
Date despre participant

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

1

Nivelul minim/
Obligativitatea
Obligatoriu
Obligatoriu

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Specificații tehnice (formularul
f-4.1)
Dovada înregistrării persoanei
juridice, în conformitate cu
prevederile legale din ţara în
care ofertantul este stabilit
Actul ce atestă dreptul de a
presta astfel de servicii
Certificat de efectuare
sistematică a plăţii impozitelor,
contribuţiilor
Certificat de atribuire contului
bancar
Declarația privind disponibilitate
de personal calificat

Original – semnat și ștampilat de către operatorul economic,
inclusiv semnătura electronic.
Copie – confirmată prin semnătură și ștampilă, inclusiv
semnătura electronic.

Obligatoriu

Copie – eliberată de organul abilitat, confirmată prin
semnătură şi stampilă, inclusiv semnătura electronic.
Copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal – semnat și ștampilat
de către operatorul economic

Obligatoriu

Original sau copie – confirmată prin semnătură şi stampilă,
inclusiv semnătura electronic.
Original – eliberată de organul abilitat, confirmată prin
semnătură şi stampilă, inclusiv semnătura electronic.

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

8. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.
9. Termenul de valabilitate a ofertei: - 30 zile.
10. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitație electronică;
11. Numărul de runde : - 3 runde;
12. Durata fiecărei runde: Informația o găsiți în SIA RSAP;
13. Durata intervalului dintre runde: Informația o găsiți în SIA RSAP;
14. Pasul minim: Informația o găsiți în SIA RSAP;
15. Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentara în SIA RSAP sau pot
solicita clarificări de la autoritatea contractanta la adresa indicata mai jos:
- Mun. Bălți, str. Decebal, 101
- Tel. /0231/58-708
- E-mail: imspscmb@gmail.com; spital.balti@mail.ru;
- Numele persoanei responsabile: Țaulean Igor.
15. Contractele: Contractul si documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar cu
semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate: în decurs: de 3 zile lucrătoare după
desemnarea câștigătorului la adresa: IMSP „Spitalul Clinic Bălți”, mun. Bălți , str. Decebal,
101.
16. Criteriul de atribuire este: cel mai mic preţ pe lot.
17. Modalitatea de plata: prin transfer bancar, 30% în termen de 30 zile după prestarea
serviciilor, 70% la finele trimestrului.
18. Valuta: lei MD.
19. Valoarea estimata a achiziției, fără TVA, lei: 165833,00.
Cu respect,
Președintele grupului de lucru

Gusac VALENTIN
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