ANUNŢ DE PARTICIPARE
5

privind achiziţionarea: Fotolii pentru recoltarea sîngelui
(se indică obiectul achiziţiei)

prin procedura de achiziţie: Cererea ofertelor de preţ
(tipul procedurii de achiziţie)

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari
2. IDNO: 1003600157793
3. Adresa: r. Dubăsari, s. Coşniţa, str. Păcii, 70
4. Numărul de telefon/fax: 0248 44 704
5. Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante:
cmfdubasari@ms. md/csdubasari. md
6. Adresa de e-mail sau de internet de Ia 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): IMSP CS Dubăsari
8. Beneficiarul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să
participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor
bunuri /servicii/lucrări:
N r.
d/o

C od C P V

D en u m ir ea
b u n u r ilo r /se r v ic iil
o r /lu c r ă r ilo r
so lic ita te

U n ita tea
d e m ă su ră

C a n tita te a

buc.

10 buc.
(lucrare)

S p e c ific a r e a te h n ic ă d ep lin ă
so lic ita tă , S ta n d a r d e d e
re ferin ţă

V a lo a re a
estim a tă
(se va in dica
p en tru fiec a re lot
în p arte)

Lotul 1
»

1

3310000
0-1

Fotolii pentru
recoltarea
sîngelui

Obiectul achiziţiei îl
constituie Fotolii pentru
recoltarea sîngelui

79 166,66

Valoarea estimativă totală
9.

79 166,66

Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
(indicaţi se admite sau nu se admite)

10. Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: Toate bunurile vor fi livrate
de către Prestator la sediul Beneficiarului în termenele indicate pe lot. Prestatorul va asigura
livrarea bunurilor în corespundere cu toate cerinţele înaintate.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021
12. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai
în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):________ nu______
(indicaţi da sau nu)

13. 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):
_________________________________ _________ ______
N Descrierea criteriuiui/cerinţei Mod de demonstrare a îndeplinirii
N iv elu l m in im /
/
criteriuiui/cerinţei:
O b lig a tiv ita tea
o
1 Formularul ofertei
2

Specificaţii tehnice

3

Specificaţii de preţ

4

Formularul DUAE

5

6

F3.1.

Da

din

Da

semnăturii
F4.2. din

Da

semnăturii

Da

Certificat de înregistrare a
întreprinderii/Extras din
Registrul de stat al persoanelor
juridice, emis de către organul
împuternicit conform ţării de
reşedinţă a ofertantului

Varianta scanată de pe original confirmată prin
semnătura electronică sau după caz, semnătura
şi ştampila ofertantului

Da

Certificat de atribuire a
contului bancar eliberat de
banca deţinătoare de cont după
data punerii în aplicare a
codurilor IBAN

Varianta scanată de pe original confirmată prin
semnătura electronică sau după caz, semnătura
şi ştampila ofertantului

Raport financiar

9

electronice - conform form ularului
documentaţia de atribuire
Original confirmat prin aplicarea
electronice —conform form ularului
documentaţia de atribuire
Original confirmat prin aplicarea
electronice —conform form ularului
documentaţia de atribuire
Original confirmat prin aplicarea
electronice

semnăturii
F4.1. din

7

8

Original confirmat prin aplicarea semnăturii

Declaraţie de la Ofertant

Declaraţie de la Ofertant

Copia ultimului raport financiar, semnat de
reprezentatul companiei de audit, de contabilul
certificat sau avizate de către Biroul Naţional de
Statistică
al Republicii M oldova -varianta
scanată de pe original confirmată prin semnătura
electronică a ofertantului sau după caz,
semnătura şi ştampila ofertantului
Originală confirmată prin aplicarea semnăturii
electronice, în care să certifice termenul de
garanţie pentru echipament nu mai mic de 24 de
luni din
data
instalării/livrării,
conform
specificaţiei tehnice.
Originală confirmată prin aplicarea semnăturii
electronice, în care să certifice că anul producerii
produsului este nu mai vechi de anul 2020.

Da

Da

Da

Da

IMPORTANT: în conformitate cu Legea privind achiziţiile publice nr.131 din 03.07.2015 şi anume,
art.65 alin. (4), prezentarea ofertei presupune în mod obligatoriu depunerea „ofertei tehnice (F4.1),
ofertei financiare (F4.2), formularului DUAE şi garanţia pentru ofertă”.

14. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va
utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): licitaţia
electronică
15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Preţul cel mai scăzut, fără
TVA.

Evaluarea va fi efectuată pe lot (obiectul achiziţiei), cu corespunderea cerinţelor faţă de
ofertant şi corespunderea tuturor cerinţelor tehnice minime obligatorii privind obiectul
achiziţiei.

16. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
până la: [ora exactă] conform SIA RSAP MTeiuler
pe: [data] conform SIA RSAP MTender
17. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vorf i depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
18. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile calendaristice
19. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
Ofertele întîrziate vor f i respinse.
20. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba
română
21. 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
22. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunţ; n/a
„
23. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare: 08.09.2021
24. 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 va utiliza/accepta
participare
sistemul de comenzi electronice
facturarea electronică
Se va utiliza/accepta
plăţile electronice
Se va utiliza/accepta
-

