ANUNŢ DE PARTICIPARE
9

privind achiziţionarea: Truse pentru diagnosticul prin tehnici de biologie moleculară (PCR) si
ELISA pentru anul 2021 repetat
(se indică obiectul achiziţiei)

cu privire la procedura de achiziţie publică

cererea ofertelor de preturi
(tipul procedurii de achiziţie)

1. Denumirea autorităţii contractante:
2. IDNO:

Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică

1018601000021__________________________________________________

3. Adresa: mun. Chisinău, str. Gh. Asachi, nr. 67A
4. Numărul de telefon/fax:

022-574-519

5. Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante:
www.ansp.md

achizitii@ansp.gov.md,

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de
atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea
că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o
altă formă de achiziţie comună): autoritate publică în domeniul sănătăţii publice.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să
participe la procedura de achiziţie privind livrarea următoarelor bunuri:

N r.
d/o

1.

1.1.

C od C P V

D e n u m ire a
b u n u rilo r
so licita te

Uni
tatea
de mă
sură

Can
tita
tea

S p ecifica rea te h n ică d ep lin ă solicitată,
S ta n d a rd e de referin ţă

2

Tip reacţie - imunoenzimatică,
detectarea calitativă a antigenului
Giardia lamblia în mase fecale, pentru
diagnostic uman. Lichid stabili gata de
lucru. Prezenţa în trusă a tuturor
reactivelor necesare pentru reacţie,
inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri
(12 stripuri a cîte 8 godeuri
demontabile) Reactivi pentru 96
investigatii inclusiv controalele. Durata
perioadei de incubare în reacţia de
testare - pînă la 120 minute. Incubarea nu va include procesul de agitare;
Sensibilitate testului nu mai putin de 97
%, specificitate diagnostica nu mai putin
de 99 %

L ot 1

33100000
-1

Lot 1 Giardia
lamblia Ag

Trusă

2.1

5700

5700

Total lot 1
2

V alo a rea
estim a tă
(se va
in d ica
p en tru
fieca re lot
în p arte)

L ot 2

33100000
-1

Lot 2 IgA, IgM,
IgG Giardia
Lamblia,
calitativ

Trusă

2

Tip reacţie - imunoenzimatică,
detectarea calitativă a antigenului
Giardia lamblia în mase fecale, pentru
diagnostic uman. Durata perioadei de
incubare în reacţia de testare - pînă la
120 minute, inclusiv. Lichid stabili gata
1

5700

de lucru. Prezenţa în trusă a tuturor
reactivelor necesare pentru reacţie,
inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri
(12 stripuri a cîte 8 godeuri
demontabile) Reactivi pentru 96
investigaţii inclusiv controalele.
Sensibilitate testului nu mai putin de 100
%, specificitate diagnostica nu mai putin
de 98 %
5700

Total lot 2
3

3.1

L ot 3

33100000
-1

Trusă

Tip reacţie - imunoenzimatică, pentru
diagnostic uman. Durata perioadei de
incubare - pînă la 120 minute, incubarea
nu va include procesul de agitare.
Lichid stabili gata de lucru. Prezenţa în
trusă a tuturor reactivelor necesare
pentru reacţie, inclusiv controalele.
Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8
godeuri demontabile) Reactivi pentru 96
investigatii inclusiv controalele.
Sensibilitate testului nu mai putin de 95
%, specificitate diagnostica nu mai putin
2 de 95 %

Trusă

Tip reacţie- westernblot, pentru
determinarea anticorpilor IgG specifici
antigenilor respectivi pentru Toxocara.
Pentru diagnostic uman. Perioada de
incubare nu mai mare de 130 min.
Sensibilitate testului nu mai putin de 95
%, specificitate diagnostica nu mai putin
1 de 100 %

Trusă

Lichid stabili gata de lucru. Prezenţa în
trusă a tuturor reactivelor necesare
pentru reacţie, inclusiv controalele.
Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8
godeuri demontabile) Reactivi pentru 96
1 investigatii inclusiv controalele.

Trusă

Lichid stabili gata de lucru. Prezenţa în
trusă a tuturor reactivelor necesare
pentru reacţie, inclusiv controalele.
Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8
godeuri demontabile) Reactivi pentru 96
1 investigatii inclusiv controalele.

Trusă

Reactivi pentru 55 teste, inclusiv
controlurile, compatibil cu amplificator
Rotor-Gene -6000, (eprubete 0,2 ml).
Setul va include reactivi pentru toate
etapele: extragere, amplificare cu
1 detecţie în timp real. Certificat CE

Lot 3 IgG
Toxocara,
calitativ

Total lot 3
4

4.1

L ot 4

33100000
-1

Lot 4 Blot
Toxocara IgG

Total lot 4
5

5.1

6.1

33100000
-1

Lot 5 Rotovirus
Ag

7.1

3200
3200

L ot 6

33100000
-1

Lot 6
Enterovirus Ag

Total lot 6
7

4500
4500

L ot 5

Total lot 5
6

4800
4800

3200
3200

L ot 7

33100000
-1

Lot 7
ADN/ARN
F.tularensis
(PCR) RT,
calitativ

2

4200

pentru utilizare in vitro diagnostic in
conformitatea cu cerinţele Directivei
Europene
Total lot 7

4200

L ot 8

8
.1

33100000
-1

Trusă

Tip reacţie -polimerizare în lanţ pentru
determinarea ARN către virusul
hepatitei E. Pentru diagnostic uman.
Reacţia este constituită din cicluri
succesive de replicare ARN în vitro.
Principalele componente ale reacţiei
sunt: ARN matriţă, o ARN polimerază
termostabilă, primeri oligonucleotidici,
deoxinucleotidtrifosfaţi (dNTP),
tamponul de reacţie şi ioni de Mg2+ .O
reacţie PCR este formată din n cicluri(
între 25 şi 40), în fiecare ciclu fiind
parcurse 3 etape principale: denaturarea
termică a matriţei (desfacerea dublului
helix ARN), ataşarea primerilor şi
polimerizarea propriu-zisă. La
terminarea unui ciclu de replicare in
vitro (de amplificare), cantitatea de
ARN rezultată este dublă faţă de
matriţă.Numărul final de copii ARN este
2nxy, unde y = numărul iniţial de copii,
iar n= numărul de cicluri de replicare. În
concluzie, reacţia PCR este o metodă
prin care se obţin cantităţi mari dintr-o
anumită secvenţă ARN, molecule care
pot fi ulterior manipulate sau analizate
fără a fi necesară o prealabilă clonare
2 moleculară a acestora.

trusă

Tip reacţie - imunoenzimatică,
(specifică pentru diferiţi epitopi de pe
determinantul "a" al HBsAg), pentru
determinarea Ag virusului hepatitei B.
Prezenţa în instrucţie a rezultatelor
evaluării performanţei pe nu mai puţin
de 20 paneluri de seroconversie
recunoscute. Durata perioadei de
incubare - pînă la 120 minute, Incubarea
- nu va include procesul de
agitare;Posibilitatea verificării
spectrofotometrică şi vizuală a adăugării
reactivelor şi probelor. Lichid stabili
gata de lucru. Prezenţa în trusă a tuturor
reactivelor necesare pentru reacţie,
inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri
(12 stripuri a cîte 8 godeuri
demontabile) Reactivi pentru 96
investigatii inclusiv controalele.
Sensibilitate testului nu mai putin de 95
%, sensibilitatea analitica de la 0.1
OMS UI/ml AgHBs, specificitate
6 diagnostica nu mai putin de 99 %.

Lot 8 ARN
VHE

Total lot 8

12800
12800

L ot 9

9.1

33100000
-1

Lot 9 AgHBs

Total lot 9
3

4800
4800

L o t 10

10.
1

33100000
-1

Tip reacţie - imunoenzimatică, pentru
determinarea IgM către virusul hepatitei
E. Pentru diagnostic uman. Lichid
stabili gata de lucru. Prezenta în trusă a
tuturor reactivelor necesare pentru
reacţie, inclusiv controalele. Placa de 96
godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri
demontabile) Reactivi pentru 96
investigatii inclusiv controalele.
Sensibilitate testului nu mai putin de 99
%, specificitate diagnostica nu mai putin
7 de 99 %

Lot 10 IgM
HVE

trusă
Total lot
10

12600
12600

L o t 11

11.
1

33100000
-1

Tip reacţie - imunoenzimatică, pentru
determinarea IgG către virusul hepatitei
E. Pentru diagnostic uman. Lichid
stabili gata de lucru. Prezenţa în trusă a
tuturor reactivelor necesare pentru
reacţie, inclusiv controalele. Placa de 96
godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri
demontabile) Reactivi pentru 96
investigatii inclusiv controalele.
Sensibilitate testului nu mai putin de 99
%, specificitate diagnostica nu mai putin
7 de 99 %

Lot 11 IgG antiHVE

trusă
Total lot
11

11270
11270

L o t 12

12.
1

33100000
-1

Lot 12
AntiHBcor,
calitativ

trusă

4

Tip reacţie - imunoenzimatică, pentru
determinarea anticorpilor către Ag
nucleocapsidei (core) a virusului
hepatitei B. Pentru diagnostic uman.
Durata perioadei de incubare - nu mai
mare de 120 minute, Incubarea - nu va
include procesul de agitare;
Posibilitatea verificării
spectrofotometrică şi vizuală a adăugării
reactivelor şi probelor. Sensibilitate
testului nu mai putin de 99 %,
specificitate diagnostica nu mai putin de
99 % reactivelor şi probelor.
Sensibilitate testului nu mai putin de 99
%, specificitate diagnostica nu mai putin
de 99 %

Total lot
12

2800

2800

L o t 13

13.
1

33100000
-1

Lot 13 HBcor
IgM

trusă

3

Tip reacţie - imunoenzimatică, pentru
determinarea anticorpilor clasa IgM
către Ag nucleocapsidei (core) a
virusului hepatitei B. Pentru diagnostic
uman. Durata perioadei de incubare nu mai mare de 120 minute, Incubarea nu va include procesul de agitare;
Posibilitatea verificării
spectrofotometrică şi vizuală a adăugării
4

3900

reactivelor şi probelor. Sensibilitate
testului nu mai putin de 99 %,
specificitate diagnostica nu mai putin de
99 %
Total lot
13

3900

L o t 14

14.
1

33100000
-1

Lot 14 AntiHBs
cantitativ

trusă

4

Tip reacţie - imunoenzimatică, pentru
determinarea anticorpilor către Ag
nucleocapsidei (core) a virusului
hepatitei B. Pentru diagnostic uman.
Durata perioadei de incubare - nu mai
mare de 120 minute, Incubarea - nu va
include procesul de agitare;
Posibilitatea verificării
spectrofotometrică şi vizuală a adăugării
reactivelor şi probelor. Sensibilitate
testului nu mai putin de 99 %,
specificitate diagnostica nu mai putin de
99 %

Total lot
14

4800

4800

L o t .15

15.
1

33100000
-1

Lot 15 HCV
IgM

trusă

3

Tip reacţie - imunoenzimatică, pentru
diagnostic uman. Detectarea anticorpilor
clasa IgM la virusul hepatitei C din ser
sau plasmă umană. Durata perioadei de
incubare - nu mai mare de 120 minute,
incubarea - nu va include procesul de
agitare.Posibilitatea verificării
spectrofotometrică şi vizuală la
adăugarea seruluii şi reactivelor. Lichid
stabili gata de lucru. Prezenta în trusă a
tuturor reactivelor necesare pentru
reacţie, inclusiv controalele. Placa de 96
godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri
demontabile) Reactivi pentru 96
investigatii inclusiv controalele.
Sensibilitate testului nu mai putin de 99
%, specificitate diagnostica nu mai putin
de 99 %

Total lot
15

6000

6000

L o t 16

16.
1

33100000
-1

Lot 16 HAV
IgM

trusă

5

Tip reacţie - imunoenzimatică, pentru
determinarea anticorpelor clasa IgM
către virusul hepatitei A. Pentru
diagnostic uman. Lichid stabili gata de
lucru. Prezenţa în trusă a tuturor
reactivelor necesare pentru reacţie,
inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri
(12 stripuri a cîte 8 godeuri
demontabile) Reactivi pentru 96
investigatii inclusiv controalele.
Sensibilitate testului nu mai putin de 99
%, specificitate diagnostica nu mai putin
de 99 %

Total lot
16

9000

9000
5

L o t 17

17.
1

33100000
-1

Lot 17 HAV
total

trusă

7

Tip reacţie - imunoenzimatică, pentru
determinarea anticorpelor către virusul
hepatitei A. Pentru diagnostic uman.
Lichid stabili gata de lucru. Prezenţa în
trusă a tuturor reactivelor necesare
pentru reacţie, inclusiv controalele.
Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8
godeuri demontabile) Reactivi pentru 96
investigatii inclusiv controalele.
Sensibilitate testului nu mai putin de 99
%, specificitate diagnostica nu mai putin
de 99 %

Total lot
17

11200

11200

L o t 18

18.
1

33100000
-1

Lot 18 Anti
HCV, calitativ

trusă

6

Tip reacţie - imunoenzimatică, pentru
diagnostic uman. Detectarea anticorpilor
la virusul hepatitei C din ser sau plasmă
umană. Durata perioadei de incubare nu mai mare de 120 minute, incubarea nu va include procesul de
agitare.Posibilitatea verificării
spectrofotometrică şi vizuală la
adăugarea seruluii şi reactivelor. Lichid
stabili gata de lucru. Prezenţa în trusă a
tuturor reactivelor necesare pentru
reacţie, inclusiv controalele. Placa de 96
godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri
demontabile) Reactivi pentru 96
investigatii inclusiv controalele.
Sensibilitate testului nu mai putin de 99
%, specificitate diagnostica nu mai putin
de 99 %

Total lot
18

4800

4800

TOTAL

1 1 5 2 7 0 ’° ° M

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta):
1) Pentru fiecare lot în parte - da.
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:

nu se admite____________________
(indicaţi se admite sau nu se admite)

11. Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: 30 zile de la solicitarea
beneficiarului.
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31 122021_______________________________
13. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):
nu_____________________
(indicaţi da sau nu)

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_________________________
(se menţionează respectivele acte cu putere de lege şi acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot
determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime)
6

al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE,
documentaţie):__________________________________________________________________
N r.
d/o

D esc rier ea criteriu lu i/cerin ţei

M od de d em o n stra re a în d ep lin irii
criteriu lu i/cerin ţei:

N ivelu l m in im /
O b lig a tiv ita tea

1.

Oferta formularul F3.1

Original. Semnat electronic de către
participant.

Da

2.

Specificaţii tehnice potrivit modelului din Original. Semnat electronic de către
participant.
(F4.1)

Da

3.

Specificaţii de preţ potrivit modelului din
(F4.2)

Original. Semnat electronic de către
participant.

Da

4.

Extras de înregistrare a întreprinderii emis de
Agenţia Servicii Publice.

Copie. Semnat electronic de către
participant.

Da

5.

Certificat de atribuire a contului bancar,
eliberat de banca deţinătoare.

6.

Certificat de
certificat de
producător.

calitate a produsului sau Pentru toate poziţiile din lot; Copie.
calitate CE eliberat de Valabil. Semnat electronic de către
participant.

Da

7.

Instrucţiunile de lucru privind utilizarea Copie. Semnat electronic de către
truselor.
participant.
Certificatul IVD
Se va prezenta la momentul livrării
bunurilor, pentru poziţiile din lot care
au acest certificat, de către operatorul
economic desemnat cîştigător. Copie.
Semnat
electronic
de
către
participant.

Da

8.

Copie. Semnat electronic de către
participant.

Da

Da

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrînse şi al
procedurii negociate), după caz______ nu se aplică__________________________________
17. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): licitaţie electronică în
3 runde, pasul minim de scădere 1%.
18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz ):nu se aplică
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: la cel mai mic preţ pentru
fiecare lot în parte, corespunderea criteriilor de calificare si selecţie conform documentaţiei de
atribuire.
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum
şi ponderile lor:
N r. d/o

D e n u m irea fa cto ru lu i de ev a lu a re

P o n d erea %

Nu se aplică

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: [ora exactă] indicat în SIA RSAP_______
- pe: [data] indicat in SIA RSAP________________
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: 30 zile_____________________________________
24. Locul deschiderii ofertelor: indicat în SIA RSAP
7

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu
excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
26. Lim ba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de p articip are: limba de
roi 'ra m finanţat din fonduri ale

27. Respectivul contract se
U niunii Europene:
::

(se specifică denumirea proiectului şi/sau programului)

28 D enum irea şi adresa organism ului com petent de soluţionare a contestaţiilor:
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor
Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et,4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
29. D ata (datele) şi referin ţa (referinţele) publicărilor an terio are în Ju rn a lu l Oficial al U niunii
___ _

-------- _

3 0 .In cazul achiziţiilor periodice, calendarul estim at p en tru publicarea a n u n ţu rilo r
H iiiiiita l « M
viitoare*
_______ L_
__ ____
31. D ata publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de an unţi
_________
32. Data transm iterii spre publicare a an unţului de p articip are: • Q oO -f. 2021
____
33. In cadrul procedurii de achiziţie publică se va utilîza/accepta:
D enum irea instrum entului electronic
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de
participare
sistemul de comenzi electronice
facturarea electronică
plăţile electronice

••

i lf S e v a u t i
$e acceţe
fi 1 ii n s u t i
_ii

.

_

-1
Oii

m

34. C ontractul in tră sub incidenţa A cordului privind achiziţiile guvernam entale al
O rganizaţiei M ondiale a C om erţului (num ai în cazul a n u n ţu rilo r transm ise spre publicare
în Ju rn a lu l Oficial al U niunii E u ro p e n e ):________ ___ nu____ _______________________
(se specifică da sau nu)

35. Alte inform aţii re ie v a n te :___________________________________________________ ______

8

