ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
prin procedură de valoare mică
1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP IMC
2. IDNO: 1003600151643
3. Tip procedură achiziție: Contract de valoare mică
4. Obiectul achiziției: Piese pentru utilaj medical
5. Cod CPV: 39112000-0
Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării pieselor pentru utilaj medical,
conform necesităţilor IMSP IMC
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la
procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:
Denumirea lotului

Lot 1// Electrod
de tip – sonda
coagulare sub
flux de argon
Lot 2// Electrod
de tip – sonda
tăiere sub flux de
argon
Lot 3// Piesă de
mînă
multifuncțională

U/M

Cant.

Descrierea lotului

Valoare
estimativă

1

Electrod de tip – sonda coagulare sub flux
de argon compatibil cu dispozitivul Lamidey
Noury cu dimensiunile 73,5 mm lungime și
diametrul de 5 mm cu izolare ceramica clasa
IIb.

4920,00

1

Electrod de tip – sonda tăiere sub flux de
argon compatibil cu dispozitivul Lamidey
Noury cu dimensiunile 102,5 mm lungime și
diametrul de 5 mm cu izolare ceramica clasa
IIb.

6512,00

1

Piesă de mînă multifuncțională compatibil
cu craniotom Aesculap Elan 4, putere de
lucru 140 W, viteza unghiulară 0 - 80000
rpm, minim 2,2 Ncm, rotații dreapta stînga
cu instalare și garanție minim 6 luni

58333,00

Buc

Buc

Buc

69765,00
6. Termenul de prestare solicitat și locul destinației finale:
Graficul de livrare- în decurs de 30 zile de la comanda cumpărătorului.
7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr. Denumirea
Cerințe suplimentare față de Obligativitatea
d/o documentului/cerinței
document
1

Date despre participant

Semnat electronic

DA

2

F 4.1, F4.2

Semnat electronic

DA

3

Certificat de atribuire a contului
bancar

Semnat electronic

DA

4

Certificat/decizie de înregistrare

Semnat electronic

DA

5

Certificat CE, ISO

Semnat electronic

DA

6

Brosura sau Catalog

Semnat electronic

DA

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita
clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: IMSP IMC
1

b) Adresa: Burebista 93
c) Tel/fax: 022-55-96-46
d) E-mail: centrulmamei@gmail.com
e) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Cebuc Corina
9. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar,
fără corectări, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate prin
intermediul MTender.
10. Criteriul de atribuire este: cel mai mic preț și care întrunește cerințele de calificare.
11. Termenul de achitare: 20 zile, după livrarea bunului.

Conducătorul grupului de lucru: ______________________________

Ex. C.Cebuc; Tel: 022-55-96-46

2

L.Ș.

