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ANUNȚ DE PARTICIPARE

Consumabile Sectia Endourologie pentru anul 2022
prin procedura de achiziție Licitație Deschisă
1. Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei
Moșneaga”
2. IDNO: 1003600150783
3. Adresa: MD-2025, mun. Chișinău, str. Nicolae Testemițeanu 29
4. Numărul de telefon/fax: 022 403 697
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:
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): instituție medico-sanitară
8. Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu):
Nu, urmează a fi inclusă în planul de achiziții provizoriu 2022 (aprobat de MS)
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor
bunuri /servicii/lucrări:
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1
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Nr. Cod
d/o CPV

Denumirea lot

Lot 1. Cablu
fibro-optic

Lot 2. Electrod
de coagulare

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de
referință

Valoarea
estimativă
(se va indica
pentru
fiecare lot în
parte fără
TVA), lei

buc.

Cablu de fibră optică,
Lungime: 2300 mm; diametru
intrare: 3,5 mm; conector
click. Compatibil cu sursa de
lumină Richard Wolf, aflată
în dotarea instituției.

50416,67

buc.

Electrod de coagulare
monopolar, cu capatul de
lucru sub forma de bila,
diametrul 5mm, compatibil
cu teaca rezectoscopului
24/26 Fr. R. Wolf, existent

18364,67

Cantit
U/M
atea

5

20

1

10

11

33100000-1
33100000-1
33100000-1

9

buc.

33100000-1

8

93450,00

1

Optica 12° 4 mm pentru
litotriptor Punch (compatibil
cu poziția 16, R. Wolf)

Lot 6. Cuțite

10

buc.

Cuțite pentru uretrotom OTIS
(compatibil cu poziția 14,
compatibil cu K. Storz)

23750,00

buc.

Forceps pentru extragerea
fragmentelor de calculi
ureterali, rigid, cu actiune
dubla a branselor, 4 Fr,
lungimea 60cm. Cu mâner
incorporat, reutilizabil,
autoclavabil.

100175,00

40000,00

370733,33

33100000-1

7

41854,17

Lot 5. Optica
12°

Lot 7. Forceps
pentru
ureteroscop

1

10

33100000-1

6

buc.

Optica 0° 4 mm pentru
uretrotom (compatibilă cu
pozițiile 9 și 11 R. Wolf)

Lot 8. Sticla de
protectie

4

buc.

Sticla de protectie pentru
RevolixDuo (Lisa Laser)
existent in institutie, cod de
referinta 101630012

33100000-1

5

18364,67

Lot 4. Optica
0°

20

Lot 9. Teacă
pentru
ureteroscopie
flexibilă

40

buc.

Teacă ureterală pentru URS
flexibil 12/14 Fr (4/4,7mm) x
54 cm

4333,33

31666,67

33100000-1

4

buc.

Lot 3. Electrod
pentru incizie
Hook

Lot 10. Vas
pentru stocare

2

buc.

Vas pentru stocare prin
vacuum a țesuturilor supuse
marcelării, 2,5litri
(compatibil cu K. Storz)

331000001

3

Electrod de incizie
monopolar, cu capatul de
lucru sub forma de con,
compatibil cu teaca
rezectoscopului 24/26 Fr. R.
Wolf, existent

Lot 11. Capac

40

buc.

Capac pentru vasul de stocare
(poziția 21) Compatibil cu K.
Storz
2

15

33100000-1
33100000-1

14

Lot 13.
Electrod de
taiere bipolar

33100000-1

13

Lot 12. Cablu
electric

Lot 14.
Electrod
pentru
VapoEnucleatie
bipolar

33100000-1

12

Lot 15.
Electrod
pentru incizie
bipolar

10

40

40

20

buc.

Cablu electric pentru rezectie
in mediul salin, bipolar
(compatibil cu poziția 23,
compatibil cu K. Storz)

36750,00

buc.

Electrod de taiere, cu capatul
de lucru unghiular, bipolar,cu
2 tije, pentru utilizare cu
teaca 24/26 Fr (K. Storz
27050,existent), diametrul
0,40 mm

38808,00

buc.

Electrod pentru
VapoEnucleatie bipolar, cu
capatul de lucru sub forma
de hemisfera, cu 2 tije, pentru
utilizare cu teaca 24/26 Fr
(K.Storz, existent), diametrul
0,40 mm

66150,00

buc.

Electrod de incizie,cu capatul
de lucru ascutit, bipolar, cu
2 tije, pentru utilizare cu
teaca 24/26 Fr (K.Storz,
existent), diametrul 0,40 mm

9702,00

3
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Lot 16. Stent
ureteral Pigtail
cu ghid
bilateral XRAY 5Fr

20

buc.

5Fr. lungimea 28cm. Perioada
aflării situ 6 luni. Pigtail, cu
ghid de nitinol cu vîrful
de platină, pentru stentări
dificile cu uretere tortuoase şi
calculi mari* Certificat CE
sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil –
copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat
ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul roducătorului /
prospecte/documente tehnice
de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit
pe support hârtie – copie –
confirmată prin ștampila
și semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat.
*Confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul
total de valabilitate a acestuia.

4

21000,00

33100000-1
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Lot 17. Stent
ureteral Pigtail
cu ghid
bilateral XRAY
7Fr

20

buc.

7Fr. lungimea 28cm. Perioada
aflării situ 12 luni. Pigtail, din
poliuretan (Tecoflex), cu ghid
de nitinol cu vîrful de platină,
pentru stentări dificile cu
uretere tortuoase şi calculi
mari *Certificat CE sau
declaratiție de conformitate în
funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul
oferit –valabil - copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Certificat ISO 13485 cu
anexele corespunzătoare
pentru produsul oferit –
valabil – copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
roducătorului/prospecte/docu
mente tehnice de confirmare
a specificațiilor tehnice
pentru produsul oferit pe
support hîrtie – copie –
confirmată prin ștampila
și semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat.
*Confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu
mai mic de 80% din termenul
total de valabilitate a acestuia.

5

32600,00

33100000-1
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Lot 18. Stent
ureteral Pigtail
cu ghid
bilateral XRAY
7Fr

20

buc.

7Fr. lungimea 28cm. Perioada
aflării situ 6 luni. Pigtail, din
poliuretan (Tecoflex), cu ghid
de nitinol cu vârful de platină,
pentru stentări dificile cu
uretere tortuoase şi calculi
mari*Certificat CE sau
declaratiție de conformitate în
funcție de evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat
ISO 13485 cu anexele
corespunzătoare pentru
produsul oferit – valabil –
copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
roducătorului/prospecte/docu
mente tehnice de confirmare
a specificațiilor tehnice
pentru produsul oferit pe
support hîrtie – copie –
confirmată prin ștampila
și semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat.
*Confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu
mai mic de 80% din termenul
total de valabilitate a acestuia.

6

32600,00

33100000-1
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Lot 19. Stent
ureteral Pigtail
cu ghid
bilateral XRAY 6Fr

100

buc.

6Fr. lungimea 28cm. Perioada
aflării situ 12 luni. Pigtail, din
poliuretan (Tecoflex), cu ghid
de nitinol cu vîrful de platină,
pentru stentări dificile cu
uretere tortuoase şi calculi
mari*Certificat CE sau
declaratiție de conformitate în
funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit
–valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat
ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul
oferit – valabil - copie
confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului.
*Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice
de confirmare a specificațiilor
tehnice pentru produsul oferit
pe support hîrtie – copie –
confirmată prin ștampila
și semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat.
*Confirmarea precum la
livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai
mic de 80% din termenul
total de valabilitate a acestuia.

7

163000,00

33100000-1

20

Lot 20. Stent
ureteral Pigtail
cu ghid
bilateral XRAY 6Fr

100

buc.

6Fr. lungimea 28cm. Perioada
aflării situ 6 luni. Pigtail, din
poliuretan (Tecoflex), cu ghid
de nitinol cu vîrful de platină,
pentru stentări dificile cu
uretere tortuoase şi calculi
mari*Certificat CE sau
declaratiție de conformitate în
funcție de evaluarea
conformității cu anexele
corespunzătoare pentru
produsul oferit –valabil copie confirmată prin
semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat
ISO 13485 cu anexele
corespunzătoare
pentru produsul oferit –
valabil – copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Catalogul
roducătorului/prospecte/docu
mente tehnice de confirmare
a specificațiilor tehnice
pentru produsul oferit pe
support hîrtie – copie –
confirmată prin ștampila
și semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul
produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform
catalogului prezentat.
*Confirmarea precum la
livrare termenul de
valabilitate a produsului va fi
nu mai mic de 80% din
termenul total de valabilitate
a acestuia.
TOTAL

163000,00

1.356.718,51

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
11.

Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la solicitare, în termen de
până la 30 zile pe parcursul anului 2022

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022
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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 acte cu putere de
lege 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; nivelul minim (nivelurile minime)
al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE,
documentație):
Nr.
d/o

1

2

3

4

5

6

7

8

Descrierea
criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

În mod obligatoriu să fie completat Formularul
standard al Documentului Unic de Achiziții
European conform Ordinului Ministerului
Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat
DUAE
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.
Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul
autorităţii contractante sau garanție prin
scrisoare bancară (conform anexei nr. 9 din
Documentația de atribuire) – confirmate prin
Garanţia pentru ofertă –
aplicare semnăturii electronice pentru
în valoare de 1% din
platforma achiziții.md.
suma ofertei fără TVA
*Notă: În cazul în care se va depune scrisoare
de garanție bancară atunci în termen de maxim
2 zile de la data deschiderii se va prezenta
originalul scrisorii la sediul IMSP SCR
„Timofei Moșneaga”.
Conform anexei nr. 22 din Documentația
Specificații tehnice
standard – confirmată prin aplicarea semnăturii
electronice
Conform anexei nr. 23 din Documentația
Specificații de preț
standard – confirmată prin aplicarea semnăturii
electronice
Conform anexei nr. 7 din Documentația
Cerere de participare
standard – confirmată prin aplicarea semnăturii
electronice
Conform anexei nr. 8 din Documentația
Declarație privind
standard – confirmată prin aplicarea semnăturii
valabilitatea ofertelor
electronice
Documente suplimentare de calificare și selecție
Certificat de înregistrare
Copie, emis de Agenţia Servicii Publice,
(decizie de înregistrare)/
confirmat prin aplicarea semnăturii electronice
Extras de înregistrare
1) Certificatele CE sau declarații de
Acte ce atestă calitatea și conformitate, vor fi prezentate inclusiv cu
conformitatea produselor anexele corespunzătoare, valabile - copii,
confirmate prin aplicarea semnăturii
9

Nivelul minim/
Obligativitatea

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

electronice;
2) Catalogul producătorului / prospecte /
documente tehnice de confirmare a
specificațiilor tehnice– copie, confirmată prin
aplicarea semnăturii electronice;
3) 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).
4) În ofertă se va indica codul produsului
oferit și pagina din catalog pentru a putea fi
identificat conform catalogului prezentat.
În decurs de 5 zile calendaristice de la solicitare
Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate,
pe lot

Prezentarea mostrelor
Modalitatea de efectuare a
evaluării
Termenii și condițiile de
DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul
livrare /prestare/executare
anului 2021, în termen de 30 de zile de la solicitare.
solicitați
În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile
de la înștiințarea rezultatelor va trebui să completați și semnați „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 va fi prezentat autorității contractante la adresa
electronică achizitiipublicescr@gmail.com sau pe suport de hârtie semnat iar un exemplar va
fi prezentat Agenției Achiziții Publice.
17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al
procedurii negociate), după caz: nu se aplică
18. 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
19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preţ fără TVA
cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot
21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum
și ponderile lor: nu se aplică
22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: conform informației SIA RSAP (achiziții.md)
- pe: conform informației SIA RSAP (achiziții.md)
23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile
25. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP (achiziții.md)
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
26. 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”.
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27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română
28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene: nu se aplică
29. 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
30. 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
31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
nu se aplică
32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunţ: BAP nr. 89 din 16.11.2021.
33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP
34. 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
Se acceptă
participare
sistemul de comenzi electronice
Se acceptă
facturarea electronică
Se acceptă
plățile electronice
Se acceptă
35. 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
36. Alte informații relevante:
Rechizitele bancare pentru transferul garanției:
Garanţia pentru ofertă 1% prin transfer la contul autorităţii contractante,
Garanţia de bună execuție în cuantum de 5% prin transfer la contul autorității 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:
a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a
ofertelor;
b) ofertantul cîştigător nu semnează contractul de achiziţii publice;
c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei.

Conducătorul grupului de lucru:

Alexandru FERDOHLEB
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