Aprob:
Directorul al IMSP SCBI
,,Toma Ciorbă’’
_______________ S. Vasilița
Digitally signed by Vasiliţa Sergiu
Date: 2022.08.05 14:18:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Caiet de sarcini
pentru procedura valoare mică

1. Denumirea autorității contractante: Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Boli
Infecțioase ,,Toma Ciorbă’’.
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de
BoliInfecțioase ,,Toma Ciorbă’’.
3. Obiectul achiziției: Reagenti si consumabile pentru laborator conform necesităților IMSP
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ,,Toma Ciorbă’’ pentru anul 2022.(repetat).
1500

Nr.
d/o

Denumirea produsului

Ambalaj
solicitat

Cantitatea

Lotul Nr. 1 Eprubete cu granule
Eprubete cu granule din metacrilat transparente 8-10 ml cu etichetă şi dop (16 x 100 mm)

buc

15 000,0

Eprubete cu granule din metacrilat transparente cu etichetă şi dop (12 x 86 mm) 4-5 ml

buc

15 000,0

Eprubete cu 0,3% citrat de Na pentru coagulograma cu capac şi etichetă 3,0 ml

buc

4 000,0

Vârfuri plastic 0-200 mkl tip Gilson

buc

200 000.0

Vârfuri plastic 1000-5000 mkl

buc

10 000,0

Planşetă din poliesterul pentru sedimentul urinar cu 10 camere

buc

500,0

Planşetă pentru determinarea grupei sanguine cu 50 godeuri

buc

50,0

Dopuri din silicon cu 2 conuri diametru 12 mm

buc

200,0

Dopuri din silicon cu 2 conuri diametru 14 mm

buc

200,0

Lotul Nr. 5 Termohîrtie pentru analizator PCE-210

buc

50,0

Cuva pentru fotocalorimetru CFC-3; 5 mm

buc

4

Cuva pentru fotocalorimetru CFC-3; 10 mm

buc

2

Lotul Nr. 2 Vârfuri plastic

Lotul Nr. 3 Planşetă

Lotul Nr. 4 Dopuri din silicon

Lotul Nr. 6 Cuva pentru fotocalorimetru

Lotul Nr. 7 Pompă pentru PCE-210

buc

3

Lotul Nr. 8 Hirtie de filtru

kg

5,0

Container pentru dezinfectie cu logo biohazard 3,0 l

buc

12,0

Container pentru dezinfectie cu logo biohazard 1,0 l

buc

12,0

Container n/st cu capac p/u urina – 250 ml

Bucati

5 000,0

Lotul Nr. 10 Diluent

L

40,0

Eprubeta vacutainer cu gel separator cu eticheta si dop 5,0 ml

Bucati

500,0

Eprubeta vacutainer cu gel separator cu eticheta si dop 10,0 ml

Bucati

500,0

Anti HVE IgM,

buc

96

Anti HVE IgG

buc

96

Anti HVG

buc

192

Ag HBs

buc

960.0

Anti HVB cor sum

buc

960.0

Anti HVD

buc

672.0

Anti HVC

buc

960.0

Anti HBs

buc

960.0

Lotul Nr. 9 Container

Lotul Nr. 11 Eprubeta vacutainer

Lotul Nr. Imunologie
Setul contine 96 teste

Cerinţe specifice:
Vîrfurile să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton şi Lenpipet, prezentarea mostrelor este obligatorie de la
ofertantul cîştigător în termen de 5 zile după luarea deciziei.
Toţi reagenţi şi materialele consumabile să fie ambalate de producător. Pentru reactivi chimici în mod obligatoriu se va
indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative ( GOST, OST, etc), privind denumirea
m.moleculară, formula chimică unde este cazul, calificativul reactivului, statutul hazardului, gradul de hidratare,
cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. Pentru
testele imunologice godeurile să fie detașabile.

Informaţie financiară: Sursa de finanţare: Compania Natională de Asigurări în Medicină
1.

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va
selecta): Pentru mai multe loturile.

2.

Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

3. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: din momentul semnarii contractului
pînă la 31.12.2022, zilnic la comanda beneficiarului și la necesitate. DDP - Franco destinație
vămuită.

Nr.

4.

Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2022.

5.

Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul
unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

6.

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege
sau al unor acte administrative (după caz):

7.

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):

Denumirea
documentului/cerinţelor

Cerinţe suplimentare

Obl.

Cerere de participare

Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru
realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin
Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată
prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;

da

Declarație privind
valabilitatea ofertei

Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru
realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin
Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată
prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;

da

Propunerea tehnică
(specificații tehnice)

Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru
realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin
Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată
prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;

da

Propunerea financiară
(specificații de preț)

Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru
realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin
Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată
prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;

da

Document Unic de
Achiziții European
(DUAE)

Completat conform formularului standard al Documentului unic de
achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor,
confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;

da

Dovada înregistrării
persoanei juridice, în
conformitate cu
prevederile legale din
țara în care ofertantul
este stabilit

Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din
Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic
nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de
origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența
din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea
semnăturii electronice a ofertantului;

da

Raportul
financiar/Situația
financiară

Declarație care va include informația privind numele, prenumele și
codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei
și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant,
confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului- în
decurs de 24 de ore dupa depunerea ofertei la adresa electronicăachizitii.imspscto@gmail.com

Certificat de atribuire a
contului bancar

Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a
ofertantului;

da

Cerinte obligatorii

Certificat de calitate prezentat de un laborator international;
Trusele sa fie aprobate de Comunitatea Europeana cu marca CE,TUV, GMP;
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj, nu mai mic de 12 luni;
Soluitiile de lucru sa fie stabile mai mult de 30 de zile;
In instructiunea de folosire sa fie indicat specifitatea si sensibilitatea testelor,
specifitatea si sensibilitatea mai mare de 99,5% , confirmate de un laborator
international de referinta;
Stripurile sa fie detasabile, posibilitatea de a rupe stripuri si de a folosi cite
un godeu;
Operatorii economici in termen de trei zile de la solicitare vor prezenta
mostre pentru a fi testate;

8.

Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

9.

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut
- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

da

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
10. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 de zile
11. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSA
12. 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”.
13. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: în limba de stat
Semnăturile membrilor grupului de lucru:
Ghidirimschi Alexandru - preșerdintele grupului de lucru, vicedirector
Manic Vera –secretar, șef serviciul economic
Simonov Ludmila - vicedirector
Smeșnoi Valentina –șef laborator
Batrîn Agrapina –șef farmacie
Culiuc Natalia - șef secția nr. 1
Hodorogea Liliana - șef secția nr. 3
Jîmbei Pavlina - șef secția nr. 4
Paveliuc Petru - șef secția nr. 5
Baba Lilia - șef secția nr. 7
Chiriacov Galina - șef secția Terapie Intensivă
Tozlovanu Liviu - șef secția internare
Pîntea Constantin – inginer pentru deservirea aparatajului medical
Stegărescu Raisa –asistentă medicală principală
Țaruș Ecaterina –jurist

