Digitally signed by Saghin Valentina
Date: 2022.03.10 09:24:42 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Echipament de protecție pentru anul 2022
prin procedura de achiziție Licitație deschisă
Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
IDNO: 1003600150783
Adresa: MD-2025, mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29
Numărul de telefon/fax: 022 403 697
Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: www.scr.md/
achizitiipublicescr@gmail.com
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
8. Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu):
DA
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: - http://scr.md/page/ro-planuri-deachiziii-268

Cod CPV

Denumire Lot

Lot 1
Costum
medical
unisex
(conform
codificarii
Pantone:
culoare cod
16-4725
TPX)

Denumirea
poziției

Costum
medical
unisex

Cantitatea

1200

U/
M

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de
referință

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

bucată

1

18143000-3

Nr. d/o

9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor
bunuri /servicii/lucrări:

Bluza unisex,cu mînecă scurtă, fara sistem de
inchidere, cu guler in V si 3 buzunare aplicate
in fata, perfecte, silueta dreapta (regular fit),
pina la mijlocul soldurilor. Pantaloni unisex,
croiala dreapta (regular fit), model clasic cu
bandă elastică şi şiret in talie. Ţesătura este
din compozitie de viscoza si polyester,
polister 65%,viscoza 35%. Densitatea nu mai
puțin de 160 g m². Mărimele la încheerea
contractelor.Costumul va avea cusăturile
uniforme, drepte și fără întreruperi, fără
scame sau fire suplimentare, cu ață rezistentă
și fermă. Fiecare costum va avea obligatoriu
eticheta care va include cel puțin informație
cu privire la mărime, metodele de îngrijire și
întreținere. Pantalonii vor avea bată de 3- 4
cm cu elastic fixat în interior prin cusătură
uniformă. Pantalonii vor avea și șiret pentru
legare. Costumul va fi rezistent la spălăre la
60 grade în mașină de spălat automată.
Fiecare costum va fi ambalat separat, care să
asigure integritatea și păstrarea
corespunzătoare.Culoare: conform codificarii
Pantone - cod 16-4725 TPX)

360 000,00

1

18143000-3

600

bucată

Lot 3
Costum
medical
unisex
(conform
codificarii
Pantone:
culoare cod
164020TPX)

Costum
medical
unisex

150

bucată

3

Costum
medical
unisex

18143000-3

2

Lot 2
Costum
medical
unisex
(conform
codificarii
Pantone:
culoare cod
192030TPX)

Bluza unisex,cu mînecă scurtă, fara sistem de
inchidere, cu guler in V si 3 buzunare aplicate
in fata, perfecte, silueta dreapta (regular fit),
pina la mijlocul soldurilor. Pantaloni unisex,
croiala dreapta (regular fit), model clasic cu
bandă elastică şi şiret in talie. Ţesătura este
din compozitie de viscoza si polyester,
polister 65%,viscoza 35%. Densitatea nu mai
puțin de 160 g m². Mărimele la încheerea
contractelor.Costumul va avea cusăturile
uniforme, drepte și fără întreruperi, fără
scame sau fire suplimentare, cu ață rezistentă
și fermă. Fiecare costum va avea obligatoriu
eticheta care va include cel puțin informație
cu privire la mărime, metodele de îngrijire și
întreținere. Pantalonii vor avea bată de 3- 4
cm cu elastic fixat în interior prin cusătură
uniformă. Pantalonii vor avea și șiret pentru
legare. Costumul va fi rezistent la spălăre la
60 grade în mașină de spălat automată.
Fiecare costum va fi ambalat separat, care să
asigure integritatea și păstrarea
corespunzătoare.Culoare: conform codificarii
Pantone - cod 19-2030TPX.
Bluza unisex,cu mînecă scurtă, fara sistem de
inchidere, cu guler in V si 3 buzunare aplicate
in fata, perfecte, silueta dreapta (regular fit),
pina la mijlocul soldurilor. Pantaloni unisex,
croiala dreapta (regular fit), model clasic cu
bandă elastică şi şiret in talie. Ţesătura este
din compozitie de viscoza si polyester,
polister 65%,viscoza 35%. Densitatea nu mai
puțin de 160 g m². Mărimele la încheerea
contractelor.Costumul va avea cusăturile
uniforme, drepte și fără întreruperi, fără
scame sau fire suplimentare, cu ață rezistentă
și fermă. Fiecare costum va avea obligatoriu
eticheta care va include cel puțin informație
cu privire la mărime, metodele de îngrijire și
întreținere. Pantalonii vor avea bată de 3- 4
cm cu elastic fixat în interior prin cusătură
uniformă. Pantalonii vor avea și șiret pentru
legare. Costumul va fi rezistent la spălăre la
60 grade în mașină de spălat automată.
Fiecare costum va fi ambalat separat, care să
asigure integritatea și păstrarea
corespunzătoare.Culoare: conform codificarii
Pantone - cod 16-4020TPX.

2

180 000,00

45 000,00

Costum
medical
unisex

50

bucată

18143000-3

4

Lot 4
Costum
medical
unisex
(conform
codificarii
Pantone:
culoare cod
17-4735
TPX)

Bluza unisex,cu mînecă scurtă, fara sistem de
inchidere, cu guler in V si 3 buzunare aplicate
in fata, perfecte, silueta dreapta (regular fit),
pina la mijlocul soldurilor. Pantaloni unisex,
croiala dreapta (regular fit), model clasic cu
bandă elastică şi şiret in talie. Ţesătura este
din compozitie de viscoza si polyester,
polister 65%,viscoza 35%. Densitatea nu mai
puțin de 160 g m². Mărimele la încheerea
contractelor.Costumul va avea cusăturile
uniforme, drepte și fără întreruperi, fără
scame sau fire suplimentare, cu ață rezistentă
și fermă. Fiecare costum va avea obligatoriu
eticheta care va include cel puțin informație
cu privire la mărime, metodele de îngrijire și
întreținere. Pantalonii vor avea bată de 3- 4
cm cu elastic fixat în interior prin cusătură
uniformă. Pantalonii vor avea și șiret pentru
legare. Costumul va fi rezistent la spălăre la
60 grade în mașină de spălat automată.
Fiecare costum va fi ambalat separat, care să
asigure integritatea și păstrarea
corespunzătoare.Culoare: conform codificarii
Pantone - cod 17-4735 TPX.
Total:

15 000, 00

600 000,00

10. 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;
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în decurs de 30 zile din data
comenzii, pe parcursul anului 2022
13. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2022
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică
15. 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
16. 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

Descrierea
criteriului/cerinței

1

DUAE

2

Garanţia pentru ofertă –
în valoare de 1% din

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

În mod obligatoriu să fie completat Formularul
standard al Documentului Unic de Achiziții
European conform Ordinului Ministerului
Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat
prin aplicarea semnăturii electronice;
În cazul în care se va prezenta un alt
formular de DUAE decât cel încărcat de
Autoritatea contractantă sau DUAE nu va fi
complet, oferta va fi respinsă.
Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul
autorităţii contractante sau garanție prin
3

Nivelul minim/
Obligativitatea

Obligatoriu

Obligatoriu

suma ofertei fără TVA

scrisoare bancară (conform anexei nr. 9 din
Documentația de atribuire) – confirmate prin
aplicare semnăturii electronice pentru
platforma achiziții.md.
*Notă: În cazul în care se va depune scrisoare
de garanție bancară atunci în termen de maxim
2 zile de la data deschiderii se va prezenta
originalul scrisorii la sediul IMSP SCR
„Timofei Moșneaga”.
Conform anexei nr. 22 din Documentația
3
Specificații tehnice
standard – confirmată prin aplicarea semnăturii
electronice
Conform anexei nr. 23 din Documentația
4
Specificații de preț
standard – confirmată prin aplicarea semnăturii
electronice
Conform anexei nr. 7 din Documentația
5
Cerere de participare
standard – confirmată prin aplicarea semnăturii
electronice
Conform anexei nr. 8 din Documentația
standard – confirmată prin aplicarea semnăturii
electronice
*Notă: Conform prevederilor pct. 53 Anexa nr.
1 al Ordinului MF115/2021, temernul pentru
Declarație privind
6
valabilitatea ofertelor se calculează din
valabilitatea ofertelor
momentul termenului limită de depunere a
ofertelor (data deschiderii inclusiv).
În cazul în care se va indica un termen mai mic
(inclusiv data în declarație va fi greșită, oferta
va fi descalificată).
Documente suplimentare de calificare și selecție
Certificat de înregistrare
Copie, emis de Agenţia Servicii Publice,
7 (decizie de înregistrare)/
confirmat prin aplicarea semnăturii electronice
Extras de înregistrare
1) Certificatele CE sau declarații de
conformitate, vor fi prezentate inclusiv cu
anexele corespunzătoare, valabile - copii,
confirmate prin aplicarea semnăturii
electronice;
2) Catalogul producătorului / prospecte /
Prezentarea de dovezi
documente tehnice de confirmare a
privind conformitatea
specificațiilor tehnice– copie, confirmată prin
produselor, identificată
aplicarea semnăturii electronice;
8
prin referire la
3) Ofertantul va evidenția/marca în pagina
specificații sau standarde catalogului sau din fișa tehnică, produsul oferit
și textul care confirmă specificația tehnică a
relevante
acestuia; (în cazul în care produsul ofertat nu va
fi identificat în catalog oferta va fi respinsă).
4) În ofertă se va indica codul produsului
oferit și pagina din catalog pentru a putea fi
identificat conform catalogului prezentat
Prezentarea mostrelor
În decurs de 5 zile calendaristice de la solicitare

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la
înștiințarea rezultatelor va trebui să completați și semnați „DECLARAȚIA privind confirmarea
4

identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea
la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”.
Un exemplar va fi prezentat autorității contractante la adresa electronică
achizitiipublicescr@gmail.com sau pe suport de hârtie semnat iar un exemplar va fi prezentat Agenției
Achiziții Publice.

17. Garanţia pentru oferta în valoare de 1% va fi prezentată sub formă de:
a) Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a –
Formulare pentru depunerea ofertei

b) Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date
bancare:
Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău,
str.Testemițanu, 29
Denumirea Băncii: B.C. "Moldindconbank" S.A. fil. „Testemițeanu”, Chișinău
Codul fiscal: 1003600150783
Contul de decontare: IBAN – MD32ML000000002251502448
Codul bancar: MOLDMD2X302

18. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al
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): Termenul de
depunere a ofertelor va constitui 15 de zile în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (6) din
Legea 131/2015 privind achizițiile publice.
20. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Ofertantul
va prezenta, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Garanția de bună
execuție a contractului va constitui 5% din valoarea totală cu TVA a contractului de achiziții
publice.
21. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA,
pe lot cu corespunderea cerințelor solicitate
22. 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%

nu se aplică

23. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md
pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md

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: 90 zile
26. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP/
Ofertele întîrziate 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 cînd ofertele au fost depuse prin SIA „RSAP”.
28. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română
5

29. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene: nu se aplică
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 respective (dacă este
cazul): nu se aplică
32. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
nu se aplică
33. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunţ: BAP nr. 17 din 04.03.2022
34. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIAR SAP
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
Se acceptă
sistemul de comenzi electronice
Se acceptă
facturarea electronică
Se acceptă
plățile electronice
Se acceptă
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 se aplică
37. Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:

Valentina Saghin

6

