ANUNŢ DE PARTICIPARE
privind achiziţionarea Echipam ente m edicale ( i n c u b a t o a r e )
prin procedura de achiziţie cererea ofertelor de preturi
1. Denum irea autorităţii contractante: INSTITUTUL D E GENETICĂ,
FIZIOLOG IE S I PR O TE C ŢIE A PLANTELOR
2. IDNO: 1013600030804
3. Adresa: тип. Chisinău. str. Pădurii 20
4. Num ărul de telefon/fax:

0 22 77 04 4 7 / 0 22 55 61 80; 079285100
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5. Adresa de e-m ail şi de internet a autorităţii contractante: institut.gfpy(a)smail.сот
6. Adresa de e-m ail sau de internet de Ia care se va putea obţine accesul la docum entaţia de
atribuire: docum entaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA ”RSAP ”.
7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul,
m enţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că
achiziţia im plică o altă form ă de achiziţie comună): Instituţie Publică.
8. Cum părătorul invită operatorii econom ici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să
participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea urm ătoarelor
bunuri /servicii/lucrări:
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solicitată, Standarde de referinţă

5

6

solicitate
1

2

3

4

Pentru m ultiplicarea
entom ofaşilor si a gazdelor lor
de laborator.

INCUBATOARE

1

3 3 1 5 2 0 0 0 -0

ST 5 C SMART cooled incubator +
ST/CHL 5/C
Internal glass door
for +
ST/70 POLONIA

buc
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O pţiuni generale: înzestrat cu
sistem de răcire în lim ita
tem peraturilor pozitive
Interval de tem perature:+3° C
...+70°C,
C apacitatea camerei: 300 1
Ecran tactil color com plet
4 rafturi din oţel inoxidabil
Lum ină LED internă,
Carcasă din tablă acoperită cu
pulbere (culoare gri cu panou
frontal din grafit), interior din
oţel inoxidabil OH 17 (DIN
L4016)
R ezoluţia de programare
Prezenţa a 2 uşi, dintre care una

Valoar
estima
(se va ini
pentr
fiecare
în part
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din sticlă. Certificat de calitate şi
garanţie.
Valoarea estim ativă totală, fără TVA :

9.

40800,0 le

în cazul în care contractul este îm părţit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta): nu se aplică.

10. Adm iterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.
11. Term enii şi condiţiile de prestare/executare solicitaţi: în decurs de 30 zile calendaristice
după înregistrarea contractului la Trezorerie.
12. Term enul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2021.
13. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat
num ai în cadrul unor program e de angajare protejată (după caz): nu se a p lic ă .
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anum ite profesii în tem eiul unor acte cu
putere de lege sau al unor acte adm inistrative (după caz): nu.
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor econom ici care pot
determ ina elim inarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul m inim (nivelurile
minime) al (ale) cerinţelor eventual impuse; se m enţionează inform aţiile solicitate
0 DUAE, docum entaţie) :
Nr.
d/o
1

Descrierea criteriului/cerinţei

Oferta

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinţei:

Nivelul minim/
Obligativitatea

Formularul F3.1, semnat şi stampilat
de către operatorul economic, pe
fiecare pagină

Obligatoriu

2

Specificaţii tehnice

Formularul F 4.1, semnat şi stampilat
de către operatorul economic

Obligatoriu

3

Specificaţii de preţ

Formularul F 4.2, semnat şi stampilat
de către operatorul economic

Obligatoriu

4

Certificat /D ecizie de înregistrare a
Întreprinderii/Extras din Registrul de
Stat al persoanelor juridice

Copie confirm ată prin sem nătură
şi ştam pila operatorul economic

Obligatoriu

5

Declaraţie de neîncadrare în situaţiile ce
determină excluderea de la procedura de
atribuire, ce vin in aplicarea art.18 din
Legea nr. 131 din 03.07.2015.

Formularul F3.5, semnat şi stampilat
de către operatorul economic.

Obligatoriu

6

DUAE

Semnat şi stampilat de către
operatorul economic

Obligatoriu

7

Garanţie pentru bunurile livrate

Semnat şi stampilat de către
operatorul economic.

Obligatoriu

Semnat cu semnătura electronică
avansată calificată

Obligatoriu

nu mai puţin de un an
8

Declaraţie prin care se va confirma că
producătorul/distribuitorul de
echipamente electrice şi

electronice(EEE) este inclus în Lista
producătorilor de produse supuse
reglenientărilor de responsabilitate
extinsă a producătorilor
(Acest punct trebuie de indicat
obligatoriu pentru aparate electrice)
16.

M otivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrânse şi al
procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

17.

Tehnici şi instrum ente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va
utiliza acordul-cadru, sistem ul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): licitaţie
electronică.

18.

Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): conform
caietului de sarcini.

19.

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: p reţu l cel mai scăzut şi
corespunderea param etrilor solicitaţi.

20.

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

Denum irea factorului de evaluare

Ponderea%

Cel mai mic p re ţ
21. Term enul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
până la: [ora exactă] Informai ia o găsiţi în SIA ”R S A P ”
pe: [data] Inform aţia o găsiţi în SJA ”R S A P ”
22. Adresa la care trebuie transm ise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile
de participare vor f i depuse electronic p rin intermediul SIA ”RSAP
23. Term enul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA ”R S A P ”
Ofertele întârziate vor f i 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
fo st depuse prin SIA “RSAP ”.
26. Limba sau lim bile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de
română.
27. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale
Uniunii Europene: nu.
28. Denum irea şi adresa organism ului com petent de soluţionare a contestaţiilor:
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor
Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), M D 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii(a),ansc. m d
29. Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene privind contractul (contractele) Ia care se referă anunţul respectiv
(dacă este cazul): nu este cazul.
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30. în cazul achiziţiilor periodice, calendarul estim at 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: nu a fo s t publicat un astfel de anunţ.
32. Data transm iterii spre publicare a anunţului de participare: 22.07.2021.
33. în cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta:
Denum irea instrum entului electronic
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de
participare
sistemul de com enzi electronice
facturarea electronică
plăţile electronice

Se va utiliza/accepta sau nu
Se acceptă
N u se acceptă
Se acceptă
Se acceptă

34. Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernam entale al
O rganizaţiei M ondiale a Com erţului (numai în cazul anunţurilor transm ise spre
publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu.
35. Alte inform aţii relevante: —

Conduc

elucru :

L. A NDRO NIC,dr.hab.

RESPONSABIL:
079285100

T.NASTAS
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