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  ANUNȚ DE PARTICIPARE 
 

privind achiziționarea  

echipamentelor medicale în cadrul Centrului Consultativ Medical Transfrontalier a IMSP 

Spitalul Raional Cimișlia 
(se indică obiectul achiziției) 

prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Prețuri 
(tipul procedurii de achiziție) 

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Cimișlia 

2. IDNO: 1003605150319___________________________________________________ 

3. Adresa: or. Cimișlia str. Alexandru cel Bun 135 

4. Numărul de telefon/fax: 0241 2-24-48\2-23-91 

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: srcimislia@ms.md  

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: 

Nr. 

d/o 

Cod 

CPV 

Denumirea 

bunurilor/serviciilor/lucr

ărilor solicitate 

Unitatea 

de măsură 

Cantitat

ea 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de 

referință 

Valoarea 

estimată 

(se va 

indica 

pentru 

fiecare lot 

în parte) 

 
3

3
1

0
0

0
0
0

-1
 

LOTUL 1  Ecograf multidisciplinar staționar 

1,1 

Ecograf 

multidisciplinar 

staționar 
buc 

1 

Conform  specificatiei nr.1 
700 000,00 

  LOTUL 2 Electrocardiograf cu 12 canale 

2.1  
Electrocardiograf  cu 

12 canale buc 
1 

Conform specificatiei  nr.2 40000,00 

  
Valoare estimativă 

totală fără TVA  
 

 740000,00 

 

9. 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___________________________________________________________________. 

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _________Nu se admite____________ 
(indicați se admite sau nu se admite) 
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11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați. În termen de 30 zile de la 

semnarea și atribuire contractului.Transportul, instalarea punerea în funcțiune, instruirea 

personalului se va face la sediul Beneficiarului de către specialiștii pregătiți în domeniu a 

operatorlui, în locația de livrare și să fie incluse în preț. 

12. Termenul de valabilitate a contractului:  31.12.2020_____ 

13. 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 
(indicați 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_________ 
                                                                                    

15. 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 

Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1 DUAE 

Formularul standard al Documentului Unic de 

Achiziții European  conform Anexei nr.1 la 

Ordinul nr.177 din 09.10.2018 Ministerul 

Finanțelor confirmat prin aplicarea semnăturii 

electronice; 

Obligatoriu 

2 Garanţia pentru oferta – în 

valoare de 1% din suma 

ofertei fără TVA (F3.2)/ 

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; 

Obligatoriu 

3 Garanția de bună execuție 5 

%  

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; 

obligatoriu 

4 Oferta tehnică (F4.1) 
Specificaţii tehnice (F4.1) Original – confirmată 

prin aplicarea semnăturii electronice 
Obligatoriu 

5 Oferta financiară (F4.2) 
Specificații de preț (F.4.2) original – confirmată 

prin aplicarea semnăturii electronice; 
Obligatoriu 

6 Formularul informativ 

despre ofertant 

Original-confirmat prin semnătura electronica a 

ofertantului 

Obligatoriu 

7 
Decizie/ Extras de 

înregistrare 

Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, 

confirmat prin aplicarea semnăturii electronice 
Obligatoriu 

8 Certificat de efectuare 

sistematica a platii 

impozitelor, contributiilor 

copie- eliberat de Inspectoratul Fiscal , 

valabilitatea certificatului –conform cerintelor 

Inspectoratului Fiscal al RM, confirmat prin 

semnatura si stampila participantului; 

Obligatoriu 

9 Ultimul Raport 

financiar/situația financiară 

Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila 

candidatului 

obligatoriu 

10 Declarația privind conduit 

etică și neimplicarea în 

practice frauduloase și de 

corupere(F3.4) 

Original potrivit formularuilui F3.4 confirmat 

prin aplicarea semnaturii si stampilei 

participantului 

Obligatoriu 

11 

Prezentarea Certificat de 

marcaj european (CE 

MARK) sau declarație de 

conformitate a 

producătorului cu Directiva 

93/42/EEC 

Copie, certificate cu directiva 93/42 CEE 

inclusiv cu anexele corespunzătoare/certificate 

CE sau declarație de conformitate CE cu 

anexele corespunzătoare – conform caietului de 

sarcini, confirmată prin semnătura electronică; 

Obligatoriu 

12 

Declarație de la Ofertant 

privind termenul de 

garanție minim 24 luni 

confirmată prin semnătura electronică, în care 

să 

certifice termenul de garanție pentru 

echipament nu mai mic de 24 luni din data 

Obligatoriu 
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instalării. 

13 
Declarație de la ofertant 

privind anul producerii 

Confirmată prin semnătura electronică, în care 

să 

certifice că anul producerii produsului este 2019 

sau 2020 

Obligatoriu 

14 

Declarație de la Ofertant 

privind accesoriile și 

piesele de schimb 

 

Confirmarea de la producator a posibilității 

aprovizionării dispozitivului minim 5 ani cu 

accesorii,piese de schimb și mentenanță 

Obligatoriu 

15 Certificat de atestare 

profesionala a personalului 

p-u instalarea utilajului si 

ulterior deservirea tehnica a 

utilajului instalat 

Copie confirmată prin semnătura și ștampila 

operatorului 

Obligatoriu 

16 

Declarație de la Ofertant 

privind înregistrarea în 

Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale 

Confirmată prin semnătura electronică, în care 

participantul se obligă să înregistreze în 

Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a 

Agenției 

Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 

bunurile. 

Obligatoriu 

17 

Prezentarea 

manualului de service 

și manualul de 

utilizare,  

 în limba de stat, cheile de acces și software-ul 

pentru dispozitivele medicae pe care le pune la 

dispoziție (conform art. 14 al.3 la Legea nr.102 

din 09.06.2017 „cu privire la dispozitivele 

medicale”. 

Obligatoriu 

18 

Certificate privind 

experienta generala a 

ofertantului de livrari 

bunuri-3 ani 

Copie confirmată prin semnătura și ștampila 

operatorului . 
Obligatoriu 

19 

Scrisoare de recomandare 

prin care sa fie confirmata 

livrarea in termeni calitativi 

si in termen. 

Copie. Confirmata prin semnatura si stampila 

participantului. Se confirma prin prezentarea 

scrisorilor emise sau contrasemnate de o 

autoritate ori de catre clientul privat beneficier 

Obligatoriu 

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): __): Suma 

totală contractuală va fi fără TVA conform HG nr.246-2010 cu privire la modul de aplicare a 

facilităților fiscal și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională 

în derulare,care cad sub incidența tratatelor international la care RM este parte. 

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel scăzut pentru 

fiecare lot și corespunde cerinților solicitate 

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum 

și ponderile lor: 

Nr. 

d/o 

Denumirea factorului de evaluare Ponderea% 

 Nu se aplica  

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: [ora exactă] _____ Informația o găsiți în SIA RSAP _________________ 

- pe: [data] ___ Informația o găsiți în 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___________________ 
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24. Locul deschiderii ofertelor: _______ SIA RSAP ________________________ 
(SIA RSAP sau adresa deschiderii) 

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: ____limba 

română___  

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 

Uniunii Europene: Comunitatea Europeană în cadrul instrumentului European de 

Vecinătate,Cooperare Transfrontalieră.Cofinanțat de Uniunea Europeană 2 SOFT/4.1/16  

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:_nu a fost publicat__un anunț de intenție__________________ 

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_ conform SIA RSAP 

“MTender” 

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_________________________ 
(se specifică da sau nu) 

35. Alte informații relevante: ______________________________________________________ 

 

Conducătorul grupului de lucru:                                                                        L.Ș. 


