ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea servicii de colectare, transportare și tartare prin autoclavare (sterilizare) a
deșeurilor medicale, conform necesitatilor IMSP AMT Riscani"
prin procedura de achiziție valoare mică
1.Denumirea autorităţii contractante: Instituția Medico Sanitară Publică
TERITORIALĂ RÎŞCANI.
2. IDNO 1003600153212.
3.Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11
4. Tel: 022497742, Fax: 022497742
5. Adresa de e-mail sau de internet a autorității contractante: amtriscani@ms.md

ASOCIAŢIA MEDICALĂ

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
pe
SIA
“RSAP”.
7. Tipul autorității contractante: Instituție public și obiectul principal de activitate: Prestarea serviciilor medicale.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura
privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor servicii:
2. Listă Bunuri şi specificaţii tehnice:
Nr.
d/o

Cod CPV

Denumire Bunuri solicitate

1.

90520000-8

Colectare, transportare, neutralizare prin
autoclavare a deșeurilor medicale biologice
(seringilor din cabinetele de vaccinări,
seringi de unică folosință, mănuși, material
de pansament, bonete, măști, halite și
combinizoane de protecție COVID 19,bahile, perfuzoare, articole medicale din
plastic, containere de laborator pentru
colectarea urinei, maselor fecale, sputei,
eprubete, capilare, capace, pipete,
instrumentar ginecologic de unică
folosință, etc.)

kg

Colectare, transportare, neutralizare prin
autoclavare a deșeurilor tăietoare –
înțepătoare (ace, lanțete de laborator,
bisturii și lame chirurgicale de unică
folosință, sticlărie de laborator, eprubete
din sticlă)

kg

2. 90520000-8

Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referinţă
Valoarea estimativă- 181832 lei, fără TVA
11400 Servicii de colectare, transportare, neutralizare
prin autoclavare a deșeurilor medicale biologice
(seringilor din cabinetele de vaccinări, seringi
de unică folosință, mănuși, material de
pansament, bonete, măști, halite și
combinizoane de protecție COVID -19,bahile,
perfuzoare, articole medicale din plastic,
containere de laborator pentru colectarea urinei,
maselor fecale, sputei, eprubete, capilare,
capace, pipete, instrumentar ginecologic de
unică folosință, etc.) se efectuiaza de catre
Prestator pe parcursul anului 2022, o dată la 48
de ore.

Unitatea Cantit
de măsură atea

500

Servicii de Colectare, transportare, neutralizare
prin autoclavare a deșeurilor tăietoare –
înțepătoare (ace, lanțete de laborator, bisturii și
lame chirurgicale de unică folosință, sticlărie de
laborator, eprubete din sticlă) se efectuiaza de
catre Prestator pe parcursul anului 2022, o dată
la 48 de ore.

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1. Cel mai mic preț fără TVA și corespunderea cerințelor solicitate.
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: o data la 48 ore pe parcursul anului 2022
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31/12/2022
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe
de angajare protejată (după caz): 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
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3. Criterii şi cerinţe de calificare
Nr.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Denumirea documentului/cerinţelor

Cerinţe suplimentare

Obl.

copie -confirmată prin semnătura electronică a
participantului
Informații generale despre participant
copie -confirmată prin semnătura electronică a
participantului
Lista fondatorilor sau extrasul din Registrul de Stat
copie -confirmată prin semnătura electronică a
participantului
Certificat de înregistrare a întreprinderii (emis de Camera copie -confirmată prin semnătura electronică a
Înregistrării de Stat)
participantului

DA

Declarație privind existența transportului specializat cu
semnatura electronica a participantului.
Să dețină containere și ambalaj pentru deșeurile medicale. Declarație de la ofertant privind existența contanerelor și a
ambalajului, cu semnatura electronica a participantului.
Specificații tehnice (F4.1)
copie – potrivit modelului din documentele de licitație,

DA

Licența de activitate sau autorizația( în cazul cînd genul
dat se licențiază)

Dispunerea de transport specializat

DA
DA
DA

DA
DA

confirmată prin semnătura electronică a
participantului
3.8

Specifiații de preț (F4.2)

copie – potrivit modelului din documentele de licitație,

confirmată prin semnătura electronică a
participantului
16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrînse şi al procedurii negociate), după
caz: nu e 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): se va utiliza licitație electronică
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):nu sunt
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preț fără TVA și corespunderea
cerințelor solicitate.
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:
Nr. d/o
Denumirea factorului de evaluare
Ponderea%
Cel mai mic preț fără TVA și corespunderea cerințelor solicitate
21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Conform anunțului electronic
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.
24.
25.

Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP (SIA RSAP sau adresa deschiderii)
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd
ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat
27. În cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: 28. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu
29. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: _____________
30. 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
Da
sistemul de comenzi electronice
Nu
facturarea electronică
Nu
plăţile electronice
Nu

Conducătorul grupului de lucru:
Elena Rotari________________________________

DA

