ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea serviciilor de deservire a utilajului pentru hemodializă
prin procedură de valoare mică
1. Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul Mamei și Copilului
2. IDNO: 1003600151643
3. Adresa: mun.Chişinău, str. Burebista 93
4. Numărul de telefon/fax: 022-55-96-46
5. CPV: 50400000-9
6. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: centrulmamei@gmail.com;
7. 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 în SIA RSAP
8. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că
autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă
de achiziție comună): Nu se aplică
9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe
la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:
Denumirea
bunurilor/serviciilor/lucrărilor
solicitate

U/
M

Ca
nt.

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde
de referință

Valoarea
estimată,
fără TVA

Lotul 1
Dispozitiv pentru hemodializă
Fresenius Medical Care AG &
Co. 400 B
Vizita 1: Deservire tehnică
Vizita 2:Verificare tehnică de
siguranță anuală
Vizita 3: Deservire tehnică

20825,00
buc

5
Cerințe specifice:
Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua o
dată pe an, ce vor include și verificările tehnice de
siguranță

Lotul 2
Dispozitiv pentru dializă acută
Fresenius Medical Care AG &
Co. multiFiltrate
Vizita 1: Deservire tehnică
Vizita 2:Verificare tehnică de
siguranță anuală
Vizita 3: Deservire tehnică

buc

4165,00

1

Lotul 3
Sistem de purificare a apei
Fresenius Medical Care AG &
Co. Aqua B
Vizita 1: Deservire tehnică
Vizita 2:Verificare tehnică de
siguranță anuală
Vizita 3: Deservire tehnică

Cerințe specifice:
buc

1

Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua de
două ori pe an, ce vor include verificările tehnice de
siguranță, lucrări de dezinfecție a inelului de apă
pură și schimbarea filtrelor

7280,00

Lot 4
Sistem de mixare a soluțiilor
Fresenius Medical Care AG &
Co. Granumix 107 S
Vizita 1: Deservire tehnică
Vizita 2:Verificare tehnică de
siguranță anuală
Vizita 3: Deservire tehnică

Cerințe specifice:
buc

1

Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua o
dată pe an, ce vor include verificările tehnice de
siguranță

1

4165,00

Cerințe generale pentru toate loturile OBLIGATORIU VOR FI INCLUSE ÎN OFERTĂ:

Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui.

Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare
specifice lucrării.

Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile
vor fi suportate de prestatorul de servicii.

La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat
de bioinginer local, şef secţie, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis.

După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care
se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului.

Mentenanța corectivă:

Agentul economic va efectua diagnosticarea dispozitivului

Agentul economic va efectua repararea dispozitivului

În caz că vor fi necesare piese de schimb vor fi achiziționate suplimentar

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta):
1) Pentru toate loturile;
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
12. Termenii și condițiile de livrare solicitați: conform graficului de prestare a serviciului
coordonat de către părțile contractului.
13. Termenul de valabilitate a contractului: pînă la 31 decembrie 2021
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege
sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale)
cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):
Nr.
d/o

Descrierea criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

Date despre participanți

Semnat electronic

Obligatoriu

2

Oferta tehnică și de preț

Formularul F4.1 și F4.2, Semnat
electronic

Obligatoriu

3

Certificat privind atestarea tehnicoprofesională a personalului care va
efectua deservirea pentru modelul
sistemului dispozitivului

Semnat electronic

Obligatoriu

1

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii
negociate), după caz: nu se aplică
18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, 3
runde.
19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preț și care corespunde
cerințelor;
20. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

-

pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
2

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
23. Achitarea – timp de 20 zile, după prestarea serviciului
24. Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu
excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română
Conducătorul grupului de lucru: ______________________________
Digitally signed by Gladun Sergiu
Date: 2021.07.06 11:52:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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L.Ș.

