ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea «Produse parafarmaceutice (consumabile neurochirurgicale) – 2022»
prin procedura de achiziție _Licitație deschisă_
Procedura a fost inclusă în planul de
achiziții publice a autorității contractante

□ Da □ Nu
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://www.urgenta.md/18112021084240.pdf

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Denumirea autorității contractante: _IMSP Institutul de Medicină Urgentă_
IDNO: _1003600152606_
Adresa: _mun.Chișinău, str.Toma Ciorbă, 1_
Numărul de telefon/fax: _079-855-246 Andrei Peciul_
Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: _achizitii@urgenta.md / www.urgenta.md _
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: _SIA RSAP / M-Tender_
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_
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție
privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri / servicii:
Nr. lot

1
2
3
4
5
6

Cod CPV
33600000-6
33600000-6
33600000-6
33600000-6
33600000-6
33600000-6

Denumirea bunurilor solicitate

Cant.

U/M

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standar de referință

1.Ac puncție lombară 16-18G
2.Bandaj adeziv
3.Bandaj tubular de fixare tip plasă
4.Burete hemostatic (tip Surgicel)
5.Burete hemostatic (tip Tachocomb).
6.Cervicostat tip Philadelphia

100
50
400
30
10
20

buc
buc
buc
buc
buc
buc

7

33600000-6

7.Cotonoizi (gossipuri)

100

buc

8

33600000-6

8.Dren p/u drenarea plăgilor
postoperatorii

100

buc

9

33600000-6

9.Dren ventricular

20

buc

10

33600000-6

10.Gel hemostatic (tip Floseal)

10

buc

11

33600000-6

11.Protacryl-M

5

buc

12

33600000-6

12.Set câmpuri operații cerebrale

150

buc

1

16G, 18G; steril; apirogen; ambalat individual.
Rulou de lățime 10cm x 5m; Emplastru de tip Citofix
Lungime 25m; Elasticitate ridicată; Sterilizabil (cu aburi).
Conține "Oxidized Regenerated Cellulose"; Dimensiuni: 21x75mm.
Conține colagen și trombina; Dimensiuni: 25x30x5mm.
Din poliuretan; Mărime: 1, 2, 3.
Dimensiuni: 7x7mm, 13x13mm, 13x25mm, 25x25mm, 13x51mm,
13x38mm, 7x38mm. Steril sau nesteril.
Dotat cu 2 drenuri tubulare radioopace din silicon; Mărime: 14CH l
500mm; Prevazut cu trocar p/u contraapertură; Y-conector; Colector cu
presiune negativă vol. 400ml.
Steril; Standard cerebral din silicon, impregnat cu Barium; Fără deflector;
Lungime: 250-350mm; Diametru intern: 1,3-1,5mm; Diametru extern: 2,52,8mm.
Seringă de 5ml cu trombina umană.
Cutie ce conține un plic cu pudră 160g și un flacon cu dizolvant 100ml, la
mixarea cărora se formează PMMA.
Componente în SET împachetat steril, jetabil, ambalaj individual: 1)
Câmp craniotomie 230x300 cm (+/-2 cm), aria de incizie transparentă
30x20 cm (+/-2 cm), cu sac de colectare lichide, cu robinet, zonă
superabsorbantă în aria de lucru. Polistratificat, minim 3 straturi pe toată
suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din
polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime,
c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Pictograme pentru ghidare 1 buc; 2) Câmp absorbant 50x50 cm (+/-2 cm). Polistratificat, minim 3
straturi pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă;
b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat
absorbant din viscoză minim 20g/m2 - 4 buc; 3) Șervețele absorbante
din celuloză 20x25cm (+/-2 cm). Șervețele absorbante, fără scame, se
exclude poliesterul sau SMS - 2 buc; 4) Panglică de operaţie - 10x50 cm
(±5 cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm
grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm2; cu lipici pe toată
suprafaţa, pentru fixarea fermă a tuburilor şi instrumentelor în timpul
operaţiei - 1 buc; 5) Câmp p/u masa tip Bobrov 190x280 cm (+/-2 cm),
zonă absorbantă 100% pe toată suprafața - să fie plasata prima in set,
deasupra celorlalte câmpuri si accesorii. Compus din minim 2 straturi: a)
strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime, c) strat
absorbant din viscoză minim 30g/m2 cu capacitatea de absorbție minim
2g/dm2. - 1 buc; 6) Câmp tip Mayo p/u masă de instrumente
80x145cm (+/-5cm), ranforsat, impermeabil, absorbant, 3 straturi: 2
straturi în zona absorbantă 65x85 cm (±5cm), din viscoză minim 40g/m2
și polietilenă minim 50mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața
de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2
g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare.
- 2 buc; 7) Cateter de aspiraţie 12CH, minim 0,5m - 1 buc; 8) Burete
abraziv pentru instrumentele de coagulare, 5x5 cm (+/-2 cm) - 1 buc;
9) Seringa 20 ml, Luer lock. - 3 buc; 10) Mânere pentru lampa de
operație - 2 buc; 11) Tampon absorbant neurochirurgical, din material

Valoarea
estimată/lot

1200
2850
28000
117000
24000
5000
400
3000
18000
30000
2500

300000

13

33600000-6

13.Set câmpuri operații spinale

150

buc

14

33600000-6

14.Set drenaj lombar al LCR

20

buc

15

33600000-6

15.Sistem inchis de colectare p/u lichid
cefalo- rahidian

30

buc

16

33600000-6

16.Sunt ventriculo-atrial (p/u adulti)

5

buc

17

33600000-6

17.Sunt ventriculo-peritoneal (p/u adulti)

15

buc

2

nețesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 12 x
40 mm (+/-2mm) - 10 buc; 12) Bisturiu jetabil N15. - 1 buc; 13) Bisturiu
jetabil N22. - 1 buc; 14) Buzunar cu banda adeziva p/u instrumentele
de diatermie si aspiraţie 35x40cm, din polietilenă minim 80 mcm grosime.
- 1 buc; 15) Bol gradat 120ml p/u ace utilizate, din polipropilen,
transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, inscripționat cu
eticheta “risc biologic”. - 1 buc; 16) Husa microscop cu trei porturi,
compatibil cu microscop Pentero 900. Pictogramă pentru ghidare. - 1 buc;
17) Forceps jetabil cu vârf non-aderent p/u coagulator bipolar. Design
baioneta, compatibil cu cablul și aparatul de coagulare Erbe 200 /300 aflat
în dotare. - 1 buc.
Componente în SET împachetat steril, jetabil, ambalaj individual: 1)
Câmp tip Mayo p/u masă de instrumente 80x145cm (+/-5 cm),
ranforsat, impermeabil, absorbant, 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă
65x85 cm (±5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcm;
plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime.
Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo
cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare - 3 buc; 2) Câmp cu bord
adeziv dimensiuni 90х75 cm (+/-2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe
toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din
polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime,
c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, d) strat superabsorbant în
zona critică – minim 50g/m2. Capacitate de absorbție în zona critică
minim 3,5 g/m2. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului,
impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va
admite lipici cu faţa dublă - 2 buc; 3) Șervețele absorbante din celuloza
20x25cm (+/-2 cm) - 4 buc; 4) Panglică de operaţie - 10x50 cm (±5 cm).
Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b)
absorbant din poliester minim 40g/dm2; cu lipici pe toată suprafaţa, pentru
fixarea fermă a tuburilor şi instrumentelor în timpul operaţiei - 1 buc; 5)
Cearșaf cu bord adeziv 175x175 cm (+/-2 cm). Polistratificat, minim 3
straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru
pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim
40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Zona
adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură,
fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă.
Pictogramă pentru ghidare - 1 buc; 6) Cearșaf steril cu bord adeziv şi
câmp absorbant 240x150 cm (+/-2 cm), Polistratificat, minim 3 straturi pe
toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din
polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime,
c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Zona adezivă aplicată
nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute,
capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă.
Pictogramă pentru ghidare - 1 buc; 7) Câmp p/u masa tip Bobrov
190x280 cm (+/-2 cm), zonă absorbantă 100% pe toată suprafața - să fie
plasata prima in set, deasupra celorlalte câmpuri si accesorii. Compus din
minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim
50mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m2 cu
capacitatea de absorbție minim 2g/dm2 - 1 buc; 8) Cateter de aspiraţie
12CH, minim 0,5m - 1 buc; 9) Burete abraziv pentru instrumentele de
coagulare, 5x5 cm (+/-2 cm) - 1 buc; 10) Seringa 20ml, Luer lock - 3
buc; 11) Mânere sterile pentru lampa de operație - 2 buc; 12) Film de
incizie transparent, adeziv, dimensiuni 30x26 cm (+/-2 cm), zona
adeziva 30x20 cm, din poliuretan minim 25mcm grosime - 1 buc; 13)
Tampon absorbant neurochirurgical, din material nețesut, fără scame,
hidrofil, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 12 x 40 mm (+/-2mm) - 10
buc; 14) Bisturiu jetabil N11 - 1 buc; 15) Bisturiu jetabil N22 - 1 buc;
16) Buzunar cu bandă adezivă p/u instrumentele de diatermie și
aspiraţie 35x40cm, din polietilenă minim 80 mcm grosime - 2 buc; 17) Bol
gradat 120ml p/u ace utilizate, din polipropilen, transparent, cu filet și
capac, înălțimea minim 7cm, inscripționat cu eticheta “risc biologic” - 1
buc; 18) Husă p/u C-arm 140cm (+/-2 cm) - 1 buc; 19) Husă
microscop cu trei porturi, compatibil cu microscop Pentero 900.
Pictogramă pentru ghidare - 1 buc; 20) Forceps jetabil cu vârf nonaderent p/u coagulator bipolar. Design drept, compatibil cu cablul si
aparatul de coagulare Erbe 200 /300 aflat în dotare - 1 buc;
Steril; Conține: un cateter extern de drenaj lombar, un ac trocar din oțel
inoxidabil cu vârful îndoit p/u a permite trecerea cateterului sub piele în
timpul cateterizării, un conector Luer, o filă de fixare din silicon.
Steril; Dotat cu un rezervor cu capac de protecție și filtru hidrofob.
Colector gradat, ceea ce permite calculul debitului LCR. Rezervor montat
pe placă gradată. Tuburi de drenaj cu o supapă anti-reflux și o clemă.
Conține robinete cu 3 căi p/u prelevarea de analize, administrare de
medicamente, precum și monitorizarea presiunii intracraniene. Pungă de
drenaj vol. 600ml, de unică folosință.
Steril, din silicon impregnat cu Barium; Cateter distal (atrial) lungime 420450mm, diametru intern 1,1-1,5mm, diametru extern 2,5-2,8mm; Cateter
ventricular lungime 210-240mm, diametru intern 1,3-1,5mm, diametru
extern 2,5-2,8mm. Valvă de presiune medie. În set cu trocar maleabil p/u
tunelizare subcutană a cateterului, l 360mm.
Steril, din silicon impregnat cu Barium; Cateter distal (abdominal) lungime
1110-1120mm, diametru intern 1,1-1,5mm, diametru extern 2,5-2,8mm;

300000

20000

39000

35000
105000

Cateter ventricular lungime 210-240mm, diametru intern 1,3-1,5mm,
diametru extern 2,5-2,8mm. Valvă de presiune medie. În set cu trocar
maleabil p/u tunelizare subcutană a cateterului, l 550mm.

Valoarea estimativă totală, fără TVA: 1 030 950,00 lei MD

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora:
_nu se aplică_
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
Pentru un singur lot

Pentru toate loturile
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____.

Pentru mai multe loturi
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _nu se admite_
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: _la comandă, după necesități, în decurs de 24 ore, pe parcursul
anului 2022_
13. Termenul de valabilitate a contractului: _31.12.2022_
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; nivelurile minime ale cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):
Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Descrierea criteriului/cerinței

Nivelul minim/
Obligativitatea

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:

Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa 8)
Specificaţii tehnice (anexa 22)
Specificații de preț (anexa 23)
Extras din registrul de stat al pers.juridice
Certificat de atribuire a contului bancar
Certificat ISO 13485 - de la producător ce atestă
calitatea produsului, valabil
Certificat CE, conform Directivei 93/42/CEE,
valabil
Dovada înregstrării dispozitivelor în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale
DUAE
Mostre

În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului
În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului
În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului
În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului
În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului

obligatoriu
obligatoriu
obligatoriu
obligatoriu
obligatoriu

În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului

obligatoriu

În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului

obligatoriu

În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului

obligatoriu

În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului
În 3 zile, la solicitare, ofertantul va prezenta mostre care vor fi supuse testării.

obligatoriu
obligatoriu

Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor
efectivi și neâncadrarea acestora în situația condamnării În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului
p/u participarea la activități ale unei organizații sau
grupări criminale, p/u corupție, fraudă și/sau spălare de (Conform Ordinului MF nr.145/2020)
bani (în cazul adjudecării contractului)

obligatoriu

12 Metoda și condițiile de plată: – Prin transfer, în termen de 90 zile, după prezentarea facturii
17. Garanția pentru ofertă: _emisă de o bancă comercială (anexa 9), sau Transfer la contrul IMSP IMU (IBAN:
MD55VI022510300000002MDL, c/b:VICBMD2X416)_, cuantumul _1%_
18. Garanția de bună execuție a contractului: _emisă de o bancă comercială (anexa 10), Transfer la contrul IMSP IMU
(IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b:VICBMD2X416) ), sau Rețineri succesive directe din plata cuvenită p/u
facturile fiscale înaintate (confirmat prin scrisoarea operatorului economic)_, cuantumul _5%_
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: _nu se aplică_
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):
_nu se aplică_
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _nu se aplică_
22. Ofertele se prezintă în valuta: _lei MD_
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: _pentru mai multe loturi, la cel mai mic preț, în
corespundere cu parametrii solicitați_
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:
Nr.

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: _Indicată în SIA RSAP / M-Tender_ / pe data de: _Indicată în SIA RSAP / M-Tender_
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: _Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse
electronic prin intermediul SIA RSAP_
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile_
3

28. Locul deschiderii ofertelor: _ SIA RSAP M-Tender / Ofertele întârziate vor fi respinse_
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: _Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe
la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP_
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _în limba de stat_
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale UE: _nu se aplică_
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al UE privind contractul (contractele) la care
se referă anunțul respective (dacă este cazul): _nu se aplică_
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: _nu se aplică_
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: _BAP nr.73 din
21.09.2021_
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: _Indicată în SIA RSAP / M-Tender_
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic

Se va utiliza/accepta sau nu

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
sistemul de comenzi electronice
facturarea electronică
plățile electronice

Se acceptă
Nu se acceptă
Se acceptă
Se acceptă

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în
cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _nu se aplică_
39. Alte informații relevante: _vor fi oferite la nr. de telefon indicat în pct.4 al prezentului anunț_

Președintele grupului de lucru:

Mihail Ciocanu
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