ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziţionarea 71630000-3 - Servicii de inspecţie şi testare tehnică
prin procedura de achiziţie: de valoare mică
1. Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălţi
2. IDNO: 1003602150662
3. Adresa: MD3100, Republica Moldova, or. Bălţi, strada Iurie Gagarin, 114
4. Numărul de telefon/fax: 023124321
5. Adresa de e-mail a autorității contractante: imsp_sp@ms.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;
7. Beneficiarul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind prestarea serviciilor :
poz Denumirea Serviciilor
Cantitatea/
Suma
iţii
( unitate
fără TVA
de măsură)
1
2
3
4
1
Măsurarea rezistenţei izolaţiei
18 linii
electrice
2
Verificarea prezenţei circuitului dintre priza de
660 unităţi
pămînt şi elementele legate la ea.
3
Măsurarea rezistenţei electrice a instalaţiei de legare 4 măsurări
la pămînt.
Verificarea acţionării protecţiei ) măsurarea buclei
4
Faza -zero
350 măsurări
5
Suprasoliitarea/supraîncărcarea întrerupătoarelor
350 aparate de
automate
protecţie
Total
35 000
8. Termenii și condițiile de prestare solicitați: în timp de 15 zile lucrătoare din

momentul semnării contractului, timpul de efectuare a măsurărilor: luni-vineri,
ora 8.00 -16.00 ;
9. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021
10. informațiile şi documentele solicitate de la Prestator
Nr.
d/o
1
2
3

4

Descrierea criteriului/cerinței
Extras din Registrul de stat al
persoanelor juridice
Date despre participant
Dovadă de autorizare personal
pentru lucrări de măsurări şi
încercări în instalaţii elecrice cu
tensiunea sub 1000 V.
Oferta

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Nivelul minim
/obligativitatea

confirmat prin semnătura
participantului
confirmată prin semnătura
participantului.
Copie , confirmată prin semnătura
participantului

Obligatoriu

confirmată prin semnătura
participantului

Obligatoriu
Obligatoriu

Obligatoriu

11. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire ( dacă este cazul specificaţi dacă se va utilize
acordul –cadru,sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): nu se aplică

12. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut
pentru lot;
13. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

până la: [ora exactă]: informaţia se găseşte în SIA RSAP
pe: [data]: informaţia se găseşte în SIA RSAP

14. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
15. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile calendaristice;
16. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
17. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform platformei SIA
RSAP
18. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de
participare
sistemul de comenzi electronice
facturarea electronică
plățile electronice
19. Alte informații relevante: nu se aplică;.
Conducătorul grupului de lucru:

Şchiopu Valentina
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Se va utiliza/accepta sau nu
Se acceptă
Nu se acceptă
Se acceptă
Nu Se acceptă

