Anexa nr. 2
la Documentația standard nr.115
din “15” 09. 2021
ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE
NEGOCIATE
privind achiziționarea «Consumabile Imagistică pentru anul 2022»
prin procedura de achiziție Licitație Deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1635315625417/21045928

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): _Nu
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: urmează a fi inclusă în planul de achiziții provizoriu.

1.
2.
3.
4.
5.

Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Medicină Urgentă
IDNO: 1003600152606
Adresa: mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă 1
Numărul de telefon/fax: (022) 250-809, Moisenco Cristina- Serviciu achiziții publice.
Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@urgenta.md
http://www.urgenta.md,
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială 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 e cazul.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:
Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea bunurilor/
serviciilor

U/M

Cantit

Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referință

166 060,00

Lotul 1
33140000-3

1. Film digital
pentru printer DRY
PIX (blue base)

1.

buc
buc
buc

2250
3750
2000

1.1. Dimensiuni: 8x10 in. Ambalaj
(cutie a cîte-100-150 buc).
1.2. Dimensiuni: 10x12 in. Ambalaj
(cutie a cîte-100-150 buc).
1.3. Dimensiuni:14x17 in. Ambalaj
(cutie a cîte-100-150 buc).

Lotul 2
33140000-3

2.

33140000-3

3.

2. Film digital
pentru printer DRY
VIEW 5950 (blue
base)
Lotul 3
3. Film digital
pentru printer
CADONIX (blue -5
base)
Lotul 4

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

114 000,00

buc

1900

2. Dimensiuni:14x17 in. Ambalaj
(cutie a cîte-100-150 buc).
158 330,00

5000
buc
1000

3.1. Dimensiuni:8x10 in. Ambalaj
(cutie a cîte-100-150 buc).
3.2. Dimensiuni : 14 x 17 in. Ambalaj
(cutii a cîte 100-150 buc)
4 375,00

33140000-3

4.

4. Hîrtie pentru
videoprinter(USG)

buc

50

4.1. Hirtie pentru videoprinter de
densitate inalta 110-HD, dimensiuni
110mmx20m

442 765,00
Valoarea estimativă totală
9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul
maxim al acestora. Nu este cazul.
10. 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_____
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite.
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: La comandă, după necesități, în termen de 10 zile după
efectuarea comenzii.

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
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte
administrative (după caz): nu
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea
acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):
Nr.
d/o

Criteriile de calificare și de selecție
(Descrierea criteriului/cerinței)

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

Conform Anexei nr. 8 din Documentația standard
Obligatoriu
aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021
Confirmat prin semnătura electronică
1) Garanție bancară conform Anexei nr. 9 din
Obligatoriu
Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115
din 15.09.2021
sau
2) transfer la contul autorității contractante
(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)______ din ___________”
Confirmat prin semnătura electronică
Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din
Obligatoriu
Documentația standard aprobatăprin Ordinul MF nr. 115
din 15.09.2021
Confirmat prin semnătura electronică

1

Declarație privind valabilitatea ofertei

2

Garanția pentru ofertă în cuantum de
1% din suma ofertei fără TVA.

3

Oferta tehnică

4

Oferta financiară

Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din
Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115
din 15.09.2021.

Obligatoriu

5

DUAE

Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții
aprobat prin ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020 din
26.11.2020- confirmat prin semnătura electronică a
participantului

Obligatoriu

6

Dovada înregistrării persoanei
juridice, în conformitate cu

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Obligatoriu
Registrul de Stat al persoanelor juridice/Certificat de
atribuire a contului bancar/ Lista fondatorilor a operatorului

prevederile legale din ţara în care
ofertantul este stabilit

7
8
9

10

11

12

Certificat CE /sau echivalent

Certificat ISO 13485:2016
Notă

Garanția de bună execuție 5% (cu
TVA) din suma contractului în
cazul adjudecării contractului:

economic – cu aplicarea semnăturii electronice a
ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta
documente din ţara de origine care dovedesc forma de
înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere
profesional.
- confirmat prin semnătura electronică a participantului;
Obligatoriu

- confirmat prin semnătura electronică a participantului;

Obligatoriu

Operatorul economic se obligă să prezente mostre,
la solicitarea autorității contractante, în termen de 3
zile.

Obligatoriu

1) Garanție bancară conform Anexei nr. 10 din
Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115
din 15.09.2021
originalul garanției pentru ofertă emis de banca
deținătoare de cont sau
2) 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)
3) Rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru
facturile fiscale înaintate ( confirmată prin scrisoarea
operatorul economic).
Confirmat prin semnătura electronică
Conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din
Declarație privind confirmarea
24.11.2020.În termen de 5 zile de la data comunicării
identității beneficiarilor efectivi și
rezultatelor procedurii de achiziție publică,
neîncadrarea acestora în situația
ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va
condamnării pentru participarea la
prezenta Declarația autorității contractante și Agenției
activități ale unei organizații sau
Achiziții Publice.
grupări criminale p/u corupție,
fraudă și/sau spălare de bani
Metoda și condițiile de plată:
–Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea
facturii;

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

17. Garanția pentru ofertă, după caz emisă de o bancă comercială (anexa 9), sau Transfer la contul IMSP IMU
(IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b: VICBMD2X416)cuantumul 1 % fără TVA .
18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz emisă de o bancă comercială (anexa 10), sau Transfer
la contul IMSP IMU (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b: VICBMD2X416), sau rețineri succesive
directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate ( confirmată prin scrisoarea operatorului
economic); cuantumul 5% cu TVA.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a 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 MDL).
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: evaluarea se va face pe lot, 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:

23. Criteriul de evaluare aplicat репtru atribuirea contractului: , ",,, .
pref, in corespurldert, с t, 1_t.}t,tttte 0 !l s|.)iiI ii,ltI
24. Factorii de evaluare а ofertei celei mаi avantajoase din punct de vedere economic, рrесчm gi
пdеrilе lor:
Denumirea factorului de evaluare

Nr.

Ponderea%

d/o

25. Теrmепчl limiti de

-

depu nere/deschidere а ofertelor:

ре data de: lпdiсаtё iп S/A RSДР М-Iелdеr
'l4-Тепdеrl
26, Adresa lа саrе trebuie transmise ofertele sau сеrеrilе de participare: _ Ofertele sau cererile de
pafticipare vor fi depuse electroпic prin
s/A RSAP_.
pana la: /пdiсаtЁ iп S/Д RSДР

27. Теrmепчl de valabilitate а оfегtеlоr:'пtеrпеdИ
60 zile,
28. Locul deschjderii оfеrtеlоr: ýlД RSДР /l4-Iепdеr.
29. Реrsоапеlе autorizate sё asiste la deschiderea оfеrtеlоr: Ofertan|ii sau reprezentanlii acestora au
dreptul sё раrtiсфе /а deschidere а ofertelor, cu exceplia cazului сiпd ofertele ач fost depuse
рrи S/Д RSAP.
30. Limba sau limbile iп care trebuie redactate oferte|e sau cererile de раrtiсiраrе: iп limba de stat.
31. Respectivul contract se rеfеrё la un proiect gi/sau рrоgrаm finan{at din fonduri аlе Uniunii Еurорепе:

_Nu se арliсi_.

32. Dепчmirеа gi adreýa organ|SmUlui competent de solu{ionare
Дgепliа Nаliопаlё pentru Sо/ч!iолаrеа Contestaliilor

а contestatiilor:

Дdrеsа: muп, Сhýиiц bd. ýtefan cel Mare 9i Sfбпf пr,124 (et,4), MD 2001;
Теl/Fах/еmаil:022-820 652, 022 820-651, confeýtafi,@ansc.md

33. Data (datele) 9i referinta (rеfегiпlеlе) рuЬliсёrilоr апtеriоаrе iп Jurnalul Oficial al Uniunii Еurорепе privind
contractul (contactele) la саrе se rеfеrё anuntul respectiv (daca este cazul): Nu se арliсй_.
34. in cazul achiziliilor periodice, саlепdаrчl estimat pentru publicarea апuп!urtlоr viitoare, Nu se

арliсi

.

35. Data рчЬliсёrii anun[ului de iпtеп{iе sau, dupa caz, рrесizаrеа сё пu а fost publicat uп astfel de апuп{:

ВАР nr.73 din 21.09,2021,

36.
37.

Data trапsmitеrii spre рчЬliсаrе а anun[ului de participare:lndicati iп
'iп

cadrul

SlA RSAP М-Тепdеr.

edurii de achizi е uьliсi se va utiliza/acce ta

Denumirea instrumentului electronic
Depunerea electronici а ofertelor sau а сеrеrilоr de

Se va utiliza/accepta sau пч
Se ассерtй

раrtiсiраrе
sistemul de comenzi еlесtrопiсе

Nu

Fасtчrаrеа electron iсё
plitile electronice

Se ассе tё
Se ас sФ!ё

38. Contractul iпtrй sub inciden!a Acordului privind achizi!iile gччеrпаmепtаlе al Organizatiei Mondiale а
Comer(ului (пчmаi in cazul апчп!чrilоr transmise spre рчЬliсаrе iп Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):

_Nч_.

39. Alte informatii rеlечапtе, .---

Сопdчсitоrчl grupului de lчсrч:

апч

