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ANUNȚ DE PARTICIPARE
achiziționarea Consumabilelor medicale pentru

cabinetul de cardiologie intervențională SUPLIMENTAR pentru anul 2021
prin procedura de achiziție Licitație deschisă
Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
IDNO: 1003600150783
Adresa: MD-2025, mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29
Numărul de telefon/fax: 022 403 697
Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: www.scr.md/
achizitiipublicescr@gmail.com
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. 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/lucrări:
1.
2.
3.
4.
5.

Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea
bunurilor,
serviciilor sau
lucrărilor

Cantitate/
Unitate
de măsură

Lot 1. Sistem de
1 33000000-1 livrare p/u
ocluder CAP

5 / buc

Lot 2. Ghid stiff
2 33000000-1 pentru livrarea
ocluderelor CAP

5 / buc

Descrierea achiziției

Valoarea
estimată,
fără TVA
(pentru
fiecare
lot în
parte)

Sistemul de livrare obligator sa conțină
1. Teaca de livrare, acoperită cu
material ce să reducă fricțiunea, să
conțină un strat de spirală metalică
pentru rezistentă, și radioopacitate,
conector proximal “feminin” pentru
conectarea cu dilatatorul sau cu
încărcătorul. Lungimi obligatorii- 80,
104166,66
110 cm, diametre - 6,7,8,9,10,11,12,14
F, Unghiuri de 45 și 180 grade; 2.
Dilatator, confecționat din material cu
coeficient de fricțiune scăzut, radioopac,
compatibil cu ghid 0,035’’; 3.
Încărcător transparent; 4. Y-conector cu
valvă hemostatică. Compatibilitate cu
ocludere “oclutech”
Ghid ce conține un miez de metal
inoxidabil, și acoperire PTFE, ce redă
suport și pushabilitate sporită, fiind
dedicat intervențiilor de radiologie
intervențională cardiacă. Vârf
33333,33
atraumatic “J-tip”, torcabilitate sporită.
Proprietăți antitrombotice ale stratului
extern.
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Lot 3. Cateter
3 33000000-1 cu Balon de
măsură

Lot 4. Cateter
4 33000000-1 cu Balon pentru
atrioseptostomie

Lot 5. Stent
5 33000000-1 autoexpandabil
periferic

Lot 6. Cateter
6 33000000-1 periferic cu
balon

Balon de măsură, intenționat pentru
abord venos. Doi marcheri radioopaci,
vârf moale, atraumatic, port lateral
5 / buc
pentru umflare. Diametre de 25, 35.
Lungimi de 45, 50 mm. Lungime cateter
70 cm. Compatibil cu ghid 0.035’’.
Cateter cu balon obligator dedicat
atrioseptostomiei pediatrice. Diametre
9.5 mm și 13.5 mm. Lungimi 0.95 și
1.35cm. Balonul de 9.5 mm s-ă treacă
prin teaca de 5F, iar cel de 13.5 mm prin teacă de 6 F.Balon non-compleant,
5 / buc
cu profil redus în stare dezumflată,
lumen dublu. Radioopacitate a
cateterului și marcaje a balonului.
Lungimea shaftului de 50 cm.
Compatibilitate cu ghid de 0,014’’ și
0,021’’.
Stent autoexpandabil periferic cu celulă
deschisă, din Nitinol, Shaft maxim -5F,
compatibil cu ghid 0,035’’.Lungime
15 / buc
shaft- 75, 120 cm. Diametre stent
obligatorii: 4, 5 ,6, 7 , 8, 9, 10. Lungimi
stent obligatorii: 20,30,40,60, 80, mm.
Balon dublu-lumen din Nylon-12, tip
OTW compatibil cu ghidul de mărimea
nu mai mult de 0.014 ".
Markeri radioopaci dublu (nu mai puțin
de patru pentru balonul 210 mm)
Presiune nominală - 7-10 atm., presiune
RBP – 14-18 atm,
Acoperire hidrofilă pe toată suprafața
(și a balonului și a cateterului) –
obligatoriu.
Lungime shaft 90-150cm. Rezistent la
răsuciri și ridare. Vârful conic pe toată
circumferința, forma conică să ofere
ultra tranziție lină de la fir la vârf cu
trecere bună prin stenoze (pentru toate
20 / buc
lungimile a balonului inclusiv 210mm).
diametre=1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm.
lungimi=20-40-80-120-150-210 mm
(Lungimea de 20 mm trebuie sa fie
disponibila in mod obligatoriu).
Forma conică a balonului 210 mm
obligatoriu.
Partea proximală 1.24 ", distală - 0.99".
Creșterea geometrică a balonului de la
presiunea nominal până la presiunea de
spargere nu mai mult de 7%
Cantitatea pliulelor pentru micșorarea
profilului nu mai puțin de 3 mm
Deflația rapidă a balonului
Posibilitatea de re-pliere a balonului si
2

33333,33

83333,33

200000,00

55890,00

Lot 7. Filtru
distal pentru
7 33000000-1
protecție
embolica

Lot 8. Arc ghid
hidrofilic
8 33000000-1 pentru
proceduri
periferice

repoziționarea repetata in cateter.
Compatibil cu introductor nu mai mult
de 4F
Diametru vârfului distal nu mai mult de
0,016 in.
Diametru părții proximale a staftului nu
mai mult de 1,24 mm
Diametrul părții distale a staftului nu
mai mult 0,99 mm
Ghid compatibil 0,014
Filtru distal pentru protectie embolica
Utilizabil pentru arterele carotide,
coronare si ale membrelor inferioare
• Compatibilitate ghid: la alegere
(0.014” – 0.018”)
• 6Fr Ghid/5Fr Teaca compatibile
• Dispozitiv tip ,,Rapid exchange”
• Fir de capturare incorporat (disponibil
de 190cm sau 320cm)
• 5 Markeri de vizibilitate
• Ac pentru irigare inclus
• Filtru conic din nitinol cu fibre dispuse
10 / buc sub forma de plasa, disponibil in 5
125193,60
variante de mărime: 3, 4, 5, 6, 7mm
• 3 zone de filtrare; 80µm, 160 µm si
210 µm
• Hipotub conector flexibil pentru
maxima performanta in zonele tortuoase
• Filtrul are libertate de mișcare
longitudinală și rotațională pe ghid
(filtrul rămâne pe loc in timp ce ghidul
avansează, pentru a evita manipulări ce
pot induce vasospam)
• Diametru ghid 0,014, Lungime
OTW/RX: 320/90 cm
Construcția hibrida din fir de nitinol,
care in partea distală de 25 cm este
fabricata din nitinol acoperit cu
poliuretan cu conținut de tungsten si un
strat hidrofilic cu proprietățile similare
mucoasei, partea proximală din nitinol
extra rigid acoperit cu PTFE.
Conexiunea inobservabilă dintre aceste
doua părți datorit tehnologiei de
35 / buc fuziune.
103635,00
Miez super elastic din nitinol: cu
memorie excelenta a formei (shape
memory)
Structura hibrida duala care să permită
efectuarea a doua operațiuni cu un
singur ghid: navigarea in artere, trecerea
leziunilor si suport pentru livrare a
instrumentelor intervenționale.
Construcție dintr-o singura piesa
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Tija proximală: 155 cm sau 235 cm
Jacheta radioopaca: 25 cm strat de
poliuretan care încorporează săruri de
tungsten
Diametrul: 0.014 ", 0.018 ", 0.035
"(0,89 mm)
Lungimi: 180 cm / 260 cm / 300 cm
Lungime flexibila distala: conică, 10
mm / 50 mm
Partea distala: angulata 45° sau dreapta.
TOTAL:
738885,25
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 .
Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.
10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în termen de 30 de zile de la
solicitare, pe parcursul anului 2021.
11. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2021.
12. 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.
13. 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.
14. 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):
9.

Nr.
d/o

Descrierea
criteriului/cerinței

1

DUAE
(FORMULAR NOU)

2

Garanţia pentru oferta – în
valoare de 1% din suma
ofertei fără TVA (F3.2)/

3

Oferta tehnică (F4.1)

4

Oferta financiară (F4.2)

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:
Formularul standard al Documentului Unic de
Achiziții European conform Ordinului Ministerului
Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat prin
aplicarea semnăturii electronice

În cazul în care se va prezenta un alt formular
de DUAE decât cel încărcat de Autoritatea
contractantă sau DUAE nu va fi complet,
oferta va fi respinsă.
Original – (emisă de o bancă comercială) conform
formularului F3.2 – după cum este specificat în
Formulare pentru depunerea ofertei sau Garanţia
pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii
contractante;
Specificaţii tehnice (F4.1) Original – confirmată prin
aplicarea semnăturii electronice
Specificații de preț (F.4.2) original – confirmată prin
aplicarea semnăturii electronice;

Nivelul minim/
Obligativitatea

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu
Obligatoriu

Documente suplimentare de calificare
5

Certificat de înregistrare
(decizie de înregistrare)/
Extras de înregistrare

Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat
prin aplicarea semnăturii electronice
4

Obligatoriu

1) Certificatele CE sau declarații de conformitate CE,

6

Prezentarea de dovezi
privind conformitatea
produselor, identificată
prin referire la
specificații sau
standarde relevante

vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare,
valabile - copii, confirmate prin aplicarea semnăturii
electronice;
2) Catalogul producătorului / prospecte / documente
tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice– copie,
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;
3) Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit –
Ofertantul va evidenția/marca în pagina catalogului sau
din fișa tehnică, produsul oferit și textul care confirmă
specificația tehnică a acestuia; (în cazul în care produsul
ofertat nu va fi identificat în catalog oferta va fi respinsă).

În ofertă se va indica codul produsului oferit și
pagina din catalog pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat
Modalitatea de efectuare a
evaluării
Termenii și condițiile de
livrare/prestare/executare
solicitați

Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot;

Termen și modalitate de achitare

Prin transfer, în termen de 30 zile, de la data prezentării facturii

Prezentarea mostrelor

În decurs de 5 zile de la solicitare;

Numărul maxim de zile pentru
semnarea și prezentarea
contractului către autoritatea
contractantă

Maxim 5 zile, de la remiterea acestuia spre semnare

Pe parcursul anului 2021, în termen de pînă la 30 de zile de la solicitare;

Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor
fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare.
În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la
înștiințarea rezultatelor, ofertantul desemnat câștigător va prezenta „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”. Un exemplar semnat electronic va fi prezentat autorității contractante la adresa
electronică achizitiipublicescr@gmail.com sau pe suport de hârtie semnat și ștampilat, iar un
exemplar va fi prezentat Agenției Achiziții Publice la adresa electronică bap@tender.gov.md.

15. Garanţia pentru oferta în valoare de 1% va fi prezentată sub formă de:
a) Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a –
Formulare pentru depunerea ofertei

b) Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date
bancare:
Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău,
str.Testemițanu, 29
Denumirea Băncii: B.C. "Moldindconbank" S.A. fil. „Testemițeanu”, Chișinău
Codul fiscal: 1003600150783
Contul de decontare: IBAN – MD32ML000000002251502448
Codul bancar: MOLDMD2X302.
Garanția pentru ofertă se v-a reține în cazul în care:
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a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a
ofertelor;
b) ofertantul câştigător nu semnează contractul de achiziţii publice;
c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei.

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al
procedurii negociate), după caz: Nu se aplică.
17. 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.
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Ofertantul
va prezenta, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Garanția de bună
execuție a contractului va constitui 5% din valoarea totală cu TVA a contractului de achiziții
publice.
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA,
pe lot cu corespunderea cerințelor solicitate.
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum
și ponderile lor:
Nr. d/o

1

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

Nu se aplică

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

până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md
pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile.
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: Română
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene: Nu se aplică.
28. 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
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective
(dacă este cazul): Nu se aplică.
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
nu se aplică.
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunţ: BAP nr. 45 din 11.06.2021
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIAR SAP.
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33. 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
Se acceptă
sistemul de comenzi electronice
Nu se acceptă
facturarea electronică
Se acceptă
plățile electronice
Se acceptă
34. 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
35. Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:

Alexandru Ferdohleb
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