Digitally signed by Ferdohleb Alexandru
Date: 2021.11.09 14:28:56 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Consumabilelor medicale pentru aparatul BBRAUN OMNI de tip închis
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
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: -
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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:
Valoarea
estimativă
(se va
Specificarea tehnică
Cod
indica
Nr.
Cantitate
deplină solicitată,
CP
Denumirea lot
U/M
pentru
d/o
a
Standarde de
V
fiecare lot
referință
în parte
fără TVA),
lei
Lot 1 – Consumabile medicale pentru aparatul BBRAUN OMNI de tip închis pentru anul
2022

1.1

Omniset kit pentru
Bbraun Avitum AG,
Germania

75

buc

1

Setul alcatuit din segmente
de tubulatura, linii si camere
de deaerare, precum si
filtru, montate pe o placa,
total preconectate.
Kitul contine:
- Linie arteriala cu linii
auxiliare pentru heparina si
citrat
- Linie venoasa cu linie
auxiliara pentru infuzia
calciului si punga cu volum
de minim 2 L pentru solutia
de clatire

1.3
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Colecting bag
OmnisetBbraun Avitum
AG, Germania

Soluție Bicarbonat Sterila
2MMOL/L Potassium

1.4
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1.2
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- Linie pentru solutia de
dializat, dotatat cu punga de
incalzire
- Linie de substitutie
- Linie de evacuare
- 1 punga effluent cu volum
de 7 L
- Filtru cu membrana din
DIAPES
- 5 filtre pentru protecttia
porturilor de presiune
Kitul trebuie sa fie destinat
tuturor terapiilor CRRT si sa
fie disponibile in 3 variante
de suprafete ale
membranelor, cuprinse intre
0,8mp si 1,6 mp; Kitul
permite un flux de sange
cuprins intre 10 ml/min si
500 ml/min
Primingul setului se
realizeaza cu maxim
1000ml ser

Cateter Wit Mandrin

225

buc

1125

punga
5l

75

buc

2

Punga are un port de golire
si unul pentru conectarea
liniei effluent

Solutia destinata terapiilor
CRRT si fara lactat, 2 moli
potasiu si o osmolaritate mai
mare de 295 mOsm/l
Concentratia de bicarbonat
cuprinsa intre 34 si 36
mmol/l, iar pH-ul solutiei
cuprins intre 7-8
Ambalata in pungi de
polietilena, dublu
compartimentate- electrolitii
si solutia tampon.
• Material: Poliuretan
termosenzitiv (Tecoflex)- ax
radioopac
• Varf special (design unic),
fara gauri laterale, design
hemodinamic
• Mandren preinserat pentru
insertie usoara
• Ac punctie 18 G
• Ghid in J din NITINOL
(rezistent la cudare)- 0.97/
700 mm
• Sectiuni (arteriala si
venoasa ) impartite in mod
egal
• 2 porturi de
injectare/conectare tip luer
lock
Dilatator 13 Fr

33140000-3

1.5

Cytosorb filtru

25

buc

Cartus dedicat adsorbtiei
citokinelor, bilirubinei,
mioglobinei,
hemoglobinei libere,
amoniacului, acizilor
biliari, toxinelor de
clostridium perfringens,
exotoxinelor
streptococcus pyogenes,
precum, si ale
staphylococcus aureus.
• Materialul adsorbant polimer biocompatibil.
• Compatibil cu orice
aparat pentru
hemofiltrare/hemoperfuzi
e si circulatie
extracorporala (CEC,
ECMO), putand fi inclus
in circuitele de epurare
extracorporeala cu
ajutorul adaptorilor
specifici. Trebuie sa
poata fi folosit in orice
terapie CRRT, HP, HD,
anticoagulare cu heparina
sau citrat.
• Volumul cartusului
trebuie sa fie de 300 ml.
• Adsorberul trebuie sa
fie folosit in tratamente
de 24 de ore.
• Pentru primingul
adsorberului - nevoie de
aproximativ 2 l ser
fiziologic neheparinizat.
• Selectivitatea
moleculara pentru
substantele adsorbite
trebuie sa fie pana la
55.000 Daltoni
• Volumul de
extracorporal rezidual
trebuie sa nu depasesca
150 ml. Trebuie sa
functioneze cu fluxuri
cuprinse intre 100 si
700ml/min.
• Preumplut cu clorura de
sodiu 0,9%

Total 2.244.166,67
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot
11.

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

Descrierea
criteriului/cerinței

1

DUAE

2

Garanţia pentru ofertă –
în valoare de 1% din
suma ofertei fără TVA

3

Oferta tehnică

4

Oferta financiară

5

Cerere de participare

6

7

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 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
aplicare semnăturii electronice pentru platforma
achiziții.md.
*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”.
Specificaţii tehnice conform Anexei nr. 22 din
Documentația standard – confirmată prin
aplicarea semnăturii electronice
Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din
Documentația standard – confirmată prin
aplicarea semnăturii electronice
Conform anexei 7 din Documentația standard confirmată prin aplicarea semnăturii electronice

Documente suplimentare de calificare și selecție
Certificat de înregistrare Copie, emis de Agenţia Servicii Publice,
(decizie de înregistrare)/ confirmat prin aplicarea semnăturii
Extras de înregistrare
electronice;
1) Certificatele CE sau declarații de conformitate
Prezentarea de dovezi
CE, vor fi prezentate inclusiv cu anexele
privind conformitatea
produselor, identificată corespunzătoare, valabile - copii, confirmate prin
aplicarea semnăturii electronice;
prin referire la
2) Catalogul producătorului / prospecte /
specificații sau
documente tehnice de confirmare a specificațiilor
tehnice– copie, confirmată prin aplicarea semnăturii
standarde relevante
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Nivelul minim/
Obligativitatea

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

electronice;
3) În ofertă se va indica codul produsului oferit și
pagina din catalog pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.

Prezentarea mostrelor
Modalitatea de efectuare a evaluării
Termenii și condițiile de
livrare/prestare/executare solicitați
Termen și modalitate de achitare
Numărul maxim de zile pentru semnarea și
prezentarea contractului către autoritatea
contractantă

În decurs de 7 zile de la solicitare
Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea
cerinţelor solicitate, pe lot;
DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms
2013, pe parcursul anului 2022, în termen de
30 de zile din momentul solicitării;
Prin transfer, în termen de 30 zile, după
livrarea fiecărei partide cu prezentarea facturii;
Maxim 5 zile, de la remiterea acestuia spre
semnare

Oferta și documentele suplimentare de calificare și selecție vor fi semnate electronic. În cazul în
care pe acte este aplicată semnătura altei persoanei decât a administratorului atunci se va
încărca/prezenta și procura sau orice act prin care s-a împuternicit persoana pentru a aplica
semnătura electornică pe ofertă.
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 când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română
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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. 84 din 29.10.2021.
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:
Rechizite pentru garanția de ofertă și garanția de bună execuție:
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 câştigător nu semnează contractul de achiziţii publice;
c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei.

Garanția de bună execuție, în cuantumul 5% din valoarea totală cu TVA a contractului de
achiziții publice.

Conducătorul grupului de lucru:

Alexandru FERDOHLEB

6

