ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea Cartușe pentru toner
prin procedura de achiziție Licitație Deschisă
1.
2.
3.
4.

Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Medicină Urgentă
IDNO: 1003600152606
Adresa: mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă 1
Numărul de telefon/fax: (022) 250 708 Natalia Golubev, șef Serviciu tehnologii informaționale,
(022) 250-809 Moisenco Cristina, Serviciu achiziții publice.

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@urgenta.md;
anticamera@urgenta.md
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 în SIA RSAP M-Tender
7. 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): Instituție medico sanitară publică IMSP Institutul de Medicină Urgentă.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Cod
CPV

Denumirea
bunurilor/serviciilor/lucrăril
or solicitate

U/M

Cantit

Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referință

30125100-2

Lotul 1
Consumabile pentru tehnica de calcul şi de copiat Kyocera
1.1. TK-1150

buc

200

1.2. TK-5240 Black

buc

10

1.3. TK-5240 Cyan

buc

6

1.4. TK-5240 Magenta

buc

6

1.5. TK-5240 Yellow

buc

6

1.6. TK-1170

buc

10

400 000,00

Toner catridge original negru cu
capacitatea de 6000 pagini format
A4
Toner - cartridge original negru cu
capacitatea de 4000 format A4
Toner - cartridge original albastru cu
capacitatea de 3000 format A4
Toner - cartridge original rosu cu
capacitatea de 3000 format A4
Toner - cartridge original galben cu
capacitatea de 3000 format A4
Toner - cartridge original negru cu
capacitatea de 7200 copii

Lotul 2

30125100-2

Valoarea estimată
(se va indica
pentru fiecare lot
în parte)

17 750,00

Consumabile pentru tehnica de calcul şi de copiat Canon/HP
Toner - cartridge negru cu
2.1. HP CE285
buc
15
capacitatea de 1600 format A4
Toner - cartridge negru cu
2.2. Canon 719H
buc
10
capacitatea de 6400 format A4
Toner - cartridge negru cu
2.3. HP CF226A
buc
5
capacitatea de 3100 format A4
Valoarea estimativă totală

1

417 750,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va
selecta):
1) Pentru un singur lot;
2) Pentru mai multe loturi;
3) Pentru toate loturile;
4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași
ofertant___________________________________________________________________
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la comandă, după necesități, în termen
de 10 zile după efectuarea comenzii.
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021
13. 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
14. 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
15. 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 menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):
Nr.
d/o

Descrierea criteriului/cerinței

1
DUAE

2

Formularul ofertei (F3.1)

3

Garanția pentru ofertă 1% (fara TVA)
(F.3.2)

4

Specificații tehnice (F4.1)

5
6

7

8

9

Specificații de preț (F4.2)
1. Certificat de înregistrare a
întreprinderii sau Extras din registrul
de Stat al persoanelor juridice.
2. Rechizitele bancare;

Certificat de origine a consumabilelor
pentru lotul nr. 1
Autorizaţie de comercializare a
consumabilelor originale pentru lotul
nr. 1
Autorizaţie de la producător pentru
participare la licitaţie pentru lotul nr. 1

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Formularul standard al Documentului Unic
de Achiziții aprobat prin ordinul ministrului
finanțelor nr. 72/2020 din 26.11.2020confirmat prin semnătura electronică a
participantului
-original confirmată prin semnătura
participantului electronic;
original confirmată prin confirmat prin
semnătura electronică a participantului ;
( se va face pe codul IBAN
MD55VI022510300000002 MDL, codul
băncii VICBMD2X416 sau transfer la contul
IMSP IMU) (originalul garanției pentru ofertă
va fi prezentat la sediul autorității
contractante, mun. Chișinău , str. Toma
Ciorbă,1)
– original confirmat prin semnătura
electronică a participantului;
– original confirmat prin semnătura
electronică a participantului;
copie emisă de camera Înregistrării de Stat,
– original confirmat prin semnătura
electronică a participantului;

consumabilele din lotul nr.1 urmează să
fie originale, confirmat prin certificat de
origine de la producător, pe antetul
producătorului, semnate şi ştampilate de
către producător
Autorizaţia de la producător pentru
comercializarea produselor originale.
Scrisoare cu antet, ştampilă şi
semnătura producătorului
Autorizaţie de la producător pentru
participare la licitaţie. Scrisoare cu antet,
ştampilă şi semnătura producătorului
2

Nivelul minim/
Obligativitatea

Obligatoriu

Obligatoriu
Obligatoriu

Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

10

Declaraţie privind onorarea
obligațiunilor pentru lotul nr. 1

11

12

Certificat de conformitate/calitate sau
alt document similar care atestă faptul
că produsele oferite sunt noi și
originale pentru lotul nr.2

-copie confirmată prin semnătura
participantului electronic;

1. Garanția de bună execuție 5% (cu
TVA) în cazul adjudecării contractului:

Formularul F3.3, originalul garanției pentru
ofertă emis de banca deținătoare de cont
sau transfer la contul beneficiarului( se va
face pe codul IBAN
MD55VI022510300000002 MDL, codul
băncii VICBMD2X416 sau transfer la contul
IMSP IMU)
(originalul garanției pentru ofertă va fi
prezentat la sediul autorității contractante,
mun. Chișinău , str. Toma Ciorbă,1)

2. Declarația privind confirmarea
identității beneficiarilor efectivi și
neîncadrarea acestora în situația
condamnării pentru participarea la
activități ale unei organizații sau grupări
criminale, pentru corupție, fraudă și/sau
spălare de bani (nr. 145 din 24.11.2020).
13

în cazul în care, din vina consumabilelor
livrate de către Vînzător, va ieşi din
funcţiune echipamentul de imprimare,
ultimul din cont propriu va înlocui
echipamentul de imprimare în decurs de
24 ore din momentul anunțării despre
ieșirea din funcțiune

Metoda și condițiile de plată:

Prin transfer, în termen de 90 zile
după prezentarea facturii;

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii
negociate), după caz : Nu este cazul.
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordulcadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplica.
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _Nu se aplică.
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: - evaluarea se va face pe lot la prețul
cel mai scăzut, în corespundere cu cerințele solicitate în specificația tehnică, anunțul de participare și
documentația standard.
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și
ponderile lor:
Nr.
d/o

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

până la: Indicată în SIA RSAP M-Tender

-

pe: [data] Indicată în SIA RSAP M-Tender

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP M-Tender.
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP M-Tender
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
3

25. Реrsоапеlе autorizate si asiste

la deschiderea ofertelor:
Оfеdапlii sau reprezentantii acestora au dreptul sё participe la deschiderea ofettelor, cu exceplia
cazului сiпd ofertele au fos( depuse рiп SlД "RSДР"М-Тепdеr ,

26, Limba sau limbile in саrе trebuie redactate ofertele sau сеrегilе de participare: rоmiпЁ.
27. Respectivul contract se rеfеrа la чп proiect gi/sau program finantat diп fonduri ale Uпiчпii
Europene: Nu se арliсi

28. Dепчmirеа

9i adresa organismului competent de solutionare а contestatiilor:
Дgепliа N аliопаl ё репtru Solulionare а Contestaliilor
Дdrеsа: muп. Сhigiпdu, bd, ýfеfал сеl /}lare 9i ýfiinf пr.124 (et.4), MD 2001;
TellFaxlemail :022-820 652, 022 820-651, солfеsfа(ii@алsс.md

29. Data (datele) s_ireferinla (referinlele) publicirilor anterioare in Jчrпаlчl Oficial al Uniunii Ечrорепе
privind contractul (contractele) la care se referi апчпtчl respective (dасЁ este cazul): Nu se aplici.
30. in cazul achizi!iilor periodice, calendarul estimat pentru pub!icarea апчпtцIilоr viitoare:Nu se

aplici

31. Data publicёrii anunlului de inten(ie sau, dupi caz, precizarea
anunt: Nu este саzчl,

32.

сi

nu а fost publicat чп astfel de

Data transmiterii sрге publicare а апuп{чlчi de participare: Сопfоrm SlA RSAP М-Тепdег,

33. iп cadrul procedurii de achizilie рчЬliсё se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic
depunerea еlесtrопiсё а оfеrtеlоr sau а сегеrilоr de
раrtiсiраrе
sistemul de comenzi еlесtrопiсе

Se va utiliza/accepta sau пч
Se accepta

fасtчrаrеа еlесtrопiсd

Nu se ассерtё
Se ассерtё

рlёtilе electronice

Se ассерtё

34. Сопtrасtчl iпtrЁ sub incidenla Acordului privind achizitiile guvernamentale al Organizatiei
Mondiale а Come(ului (numai in cazul anun!urilor transmise spre publicare iп Jчrпаlчl Oficial al
Uniunii Ечrорепе):

_пч_

35. Alte informatii relevante: vor fi oferite la пr de telefon indicate iп pct.4 al р
participare gi la rubrica clarificiri.

ntului апчп! de

Mihai l Cioca пч

Сопdчсitоrчl grupului de lчсrч:

^

4

L.ý.

il\

