ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin contract de valoare mică

Nr.

Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului
procedurii

Rubrica

1.1. Autoritatea contractantă/Organizatorul
procedurii:
1.2. Obiectul achiziţiei:

Instituția Medico Sanitară Publică ASOCIAŢIA MEDICALĂ
TERITORIALĂ RÎŞCANI, IDNO 1003600153212
Achiziționarea articolelor de îngrijire personală de unică
folosință, conform necesitaților IMSP AMT Riscani

1.3. Numărul și tipul procedurii de achiziție:
1.4. Tipul obiectului de achiziţie:
1.5. Codul CPV:
1.6. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor
publici:
1.7. Administratorul alocaţiilor bugetare:
1.8. Plăţi/mijloace financiare din partea
partenerului de dezvoltare:
1.9. Denumirea cumpărătorului:
1.10. Destinatarul:
1.11. Limba de comunicare:
1.12. Pentru clarificarea documentelor de
atribuire, adresa autorităţii contractante
este:

1.13. Contract de achiziţie rezervat atelierelor
protejate
1.14 Tipul contractului
1.15. Condiții speciale de care depinde
îndeplinirea contractului (neobligatoriu)

Tipul procedurii de achizitie: Achziție Publică de valoare mică.
bunuri
33700000-7
CNAM
IMSP AMT Riscani
Nu se utilizează
Instituția Medico Sanitară Publică ASOCIAŢIA MEDICALĂ
TERITORIALĂ RÎŞCANI, IDNO 1003600153212
Instituția Medico Sanitară Publică ASOCIAŢIA MEDICALĂ
TERITORIALĂ RÎŞCANI, IDNO 1003600153212
Limba de stat
Electronic
Platforma: achiziții.md
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11
Tel: 022497742
Fax: 022497742
E-mail: amtriscani@ms.md
Persoana de contact:Cenușa Tatiana
Nu
Contract de valoare mică privind achiziționarea bunurilor
Nu se aplică

2. Listă Bunuri şi specificaţii tehnice:
Nr.
d/o

Cod
CPV

1

3370000
0-7

2

3370000
0-7

Denumire Bunuri
solicitate

Unitat
ea de
Cantitatea
măsur
ă

Prosoape igienice metri
de unică folosință
celuloza 60-70 m,
2 straturi
Set prosoape hirtie set
2 straturi celuloza,
de uz unic pentru
dispenser,

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă

211200 Role, celuloză 100% , role ambalate individual, - din 2 straturi
rezistente, cu putere ridicată de absorbție, lungimea 60 metri70m; înălțimea 220-240mm. –perforate, lungimea unei foi -1014 cm, culoare albă.
1930 Set prosoape hirtie celuloza 230-260 buc/set, dimens
21x22,5cm., 2 straturi, culoare alba, pentru dispenser hirtie VZ
365*275*130
Valoarea estimativă lotului 1 -

3

3370000
0-7

Hirtie
celuloza

igienica bucati

2200

Hirtie igienica 2 str. Celuloza lățimea -9 cm. L-170m.
Valoarea estimativă lotului 2-

4

Pahare de uz unic

buc

17800

33000 lei, fără TVA

Carton, culoare alba, fără desen, biodegradabile, volum 150200ml, fără capac.
Valoarea estimativă lotului 3 -
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Location: Moldova

91764 lei, fără TVA

6000 lei, fără TVA

3. Criterii şi cerinţe de calificare
Nr.
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5
3.6

Denumirea documentului/cerinţelor

Cerinţe suplimentare

Specificația tehnică și de preț potrivit Formularului copie -confirmat ă prin semnătura electronică a
4.1 și 4.2
participantului
Formularul informativ despre ofertant , potrivit
copie -confirmat ă prin semnătura electronică a
modelului F.3.3
participantului
Certificat de înregistrare a întreprinderii
copie -confirmată prin semnătura electronică a
participantului
Certificat de efectuare sistematică a plății
copie -confirmată prin semnătura electronică a
impozitelor, contribuțiillor-eliberat deInspectoratul participantului
Fiscal
Actul care atestă dreptul de a livra bunuri
copie -confirmată prin semnătura electronică a
participantului
Documente care atestă calitatea și conformitatea copie -confirmată prin semnătura electronică a
participantului
produsului(aviz sanitar)

Obl.
DA
DA
DA
DA

DA
DA

Criteriul de atribuire este: prețul cel mai scăzut pe tot lotul și corespunderea cerințelor.
Marfa livrată va fi însoţită de factură fiscală.
Depunerea ofertelor
4.1 Locul /Modalitatea de depunere a oferelor.
4.2 Termenul limită de depunere a ofertelor este:
Criteriul de atribuire este: prețul cel mai mic pe fiecare lot și corespunderea cerințelor.
Termenul de valabilitatea a ofertelor:
60 zile
Valoarea estimativă achiziției, fără TVA,lei: 130764 lei

Vicedirector medical

________________________________Elena Rotari

Prin platformele
electronice.
Conform anunțului electronic,
data limită______________

