




ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  LICITAŢIE PUBLICĂ

nr. 18/03799 24.08.2018din

Denumirea autorităţii contractante: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

reactive pentru Laboratorul clinic diagnostic al IMSP Centrul Republican de Diagnosticare
Medicală pentru anul 2018Obiectul achiziției:
33696500-0Cod CPV:

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  67  din  24.08.2018.

În scopul achiziţionării "reactive pentru Laboratorul clinic diagnostic al IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală
pentru anul 2018"

conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: CNAM

Cumpărătorul  invită  operatorii  economici  interesaţi,  care  îi  pot  satisface  necesităţile,  să  participe  la  procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor   Bunuri:

Bunuri  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1 Trusa pentru transcrierea ARN in AND
1320.00Bucată1.1 Trusă completă de reagenţi pentru transcrierea

ARN în AND
Trusa sa contina toţi reagenţii, să nu
necesite soluţii suplimentare pentru
lucru.Sa nu necesite aparataj
suplimentar la cel existent in
laborator.
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
sau alte documente care să
confirme calitatea produsului oferit
de la producător.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Termen de valabilitate a
produsului - minim 12 luni la
momentul livrării.

33696500-0

2 Trusă completă pentru extragerea,
purificarea, transcrierea, amplificarea şi
detecţia cantitativă a virusurilor hepatitelor
virale

4500.00Bucată2.1 Trusă completă pentru extragerea, purificarea,
transcrierea, amplificarea şi detecţia cantitativă
a virusului hepatitei C

 Trusă completă pentru extragerea,
purificarea, transcrierea,
amplificarea şi detecţia cantitativă a
virusului hepatitei C în regim
REAL TIME prin metoda PCR,
compatibilă cu amplificatorul Rotor
Gene 6000. În trusă să fie incluşi

33696500-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

4500.00Bucată2.1 Trusă completă pentru extragerea, purificarea,
transcrierea, amplificarea şi detecţia cantitativă
a virusului hepatitei C

toţi reagenţii necesari pentru
extragerea prin metoda de
precipitare a acizilor nucleici,
purificarea, transcrierea,
amplificarea şi detecţia virusului
hepatitei C, să nu necesite reagenţi
suplimentari pentru lucru. Trusa sa
fie calibrata de producator.
Calibratorii să fie lichizi, gata de
lucru, să nu necesite extragere,
amplificare adăugător cu cheltuieli
suplimentare de reagenti. Sa fie
inclus obligator controlul intern si
sa se identifice in aceeas reactie cu
ARN-ul specific. Să fie posibil de
efectuat reacţia pe rotor de 36 şi 72
probe la amplficatorul Rotor Gene
6000. Măsurarea cantităţii să fie în
Unităţi Internaţionale pe mililitru,
în instrucţiunea de utilizare să fie
indicată constanta de transformare
în copii pe mililitru. In instructiunea
de utilizare a trusei sa fie indicata
programarea si modul de analiza a
rezultatelor pentru amplificatorul
Rotor Gene 6000.
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
sau alte documente care să
confirme calitatea produsului oferit
de la producător.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Termen de valabilitate a
produsului - minim 12 luni la
momentul livrării.

33696500-0

3 Trusa pentru genotiparea virusului
hepatitei C

1265.00Bucată3.1 Trusă pentru amplificarea şi diferenţierea
genotipurilor 1a, 1b, 2, 3a, 4 a virusului
hepatitei C

Trusa completa pentru amplificarea,
diferentierea şi detecţia
genotipurilor virusului hepatitei C -
1a, 1b, 2, 3a, 4 în regim REAL
TIME prin metoda PCR,
compatibilă cu amplificatorul Rotor
Gene 6000. În trusă să fie incluşi
toţi reagenţii necesari,  să nu
necesite reagenţi suplimentari
pentru lucru, să conţină control
pozitiv şi negativ, controlul intern,
sa se vizualizeze in aceeas reactie
cu ARN-ul specific. Să fie posibil

33696500-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1265.00Bucată3.1 Trusă pentru amplificarea şi diferenţierea
genotipurilor 1a, 1b, 2, 3a, 4 a virusului
hepatitei C

de efectuat reacţia pe rotor de 36 şi
72 probe la amplficatorul Rotor
Gene 6000.  In instructiunea de
utilizare a trusei sa fie indicata
programarea si modul de analiza a
rezultatelor pentru amplificatorul
Rotor Gene 6000.
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
sau alte documente care să
confirme calitatea produsului oferit
de la producător.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Termen de valabilitate a
produsului - minim 12 luni la
momentul livrării.

33696500-0

4 Trusă completă pentru extragerea,
purificarea,  amplificarea şi detecţia
cantitativă a virusurilor hepatitelor virale

4000.00Bucată4.1 Trusă completă pentru extragerea, purificarea,
amplificarea şi detecţia cantitativă a virusului
hepatitei B

Trusă completă pentru extragerea,
purificarea, transcrierea,
amplificarea şi detecţia cantitativă a
virusului hepatitei B în regim
REAL TIME prin metoda PCR,
compatibilă cu amplificatorul Rotor
Gene 6000. În trusă să fie incluşi
toţi reagenţii necesari pentru
extragerea prin metoda de
precipitare a acizilor nucleici,
purificarea, amplificarea şi detecţia
virusului hepatitei B, să nu necesite
reagenţi suplimentari pentru lucru.
Trusa sa fie calibrata de producator.
Calibratorii să fie lichizi, gata de
lucru, să nu necesite extragere,
amplificare adăugător cu cheltuieli
suplimentare de reagenti. Sa fie
inclus obligator controlul intern si
sa se identifice in aceeas reactie cu
ADN-ul specific. Să fie posibil de
efectuat reacţia pe rotor de 36 şi 72
probe la amplficatorul Rotor Gene
6000. Măsurarea cantităţii să fie în
Unităţi Internaţionale pe mililitru,
în instrucţiunea de utilizare să fie
indicată constanta de transformare
în copii pe mililitru.  In
instructiunea de utilizare a trusei sa
fie indicata programarea si modul
de analiza a rezultatelor pentru

33696500-0



pag. 4

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

4000.00Bucată4.1 Trusă completă pentru extragerea, purificarea,
amplificarea şi detecţia cantitativă a virusului
hepatitei B

amplificatorul Rotor Gene 6000.
*Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele
corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
sau alte documente care să
confirme calitatea produsului oferit
de la producător.
*Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.
*Termen de valabilitate a
produsului - minim 12 luni la
momentul livrării.

33696500-0

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
pînă la 45 zile de la comanda scrisă a beneficiarului
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

1 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (F 3.4) - original - confirmată prin
semnătura şi ştampila Participantului

Da

2 Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate
cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este
stabilit

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras
din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie,
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
ofertantului Operatorul economic nerezident va
prezenta documente din ţara de origine care dovedesc
forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct
de vedere profesional

Da

3 Actul care atestă dreptul de a livra
bunuri/lucrări/servicii

Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila
ofertantului

Nu

4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de
resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)

Nu se cere Nu

5 Prezentarea de dovezi privind  conformitatea
produselor, identificată prin referire la specificații sau
standard relevante

Documente confirmatoare (prospecte) și documente
tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista
accesoriilor echipamentului oferit de la producător –
copie - confirmată prin ștampila și semnătura
Participantului

Da

6 Demonstrarea experienței operatorului economic în
domeniul de activitate aferent obiectului contractului
ce urmează a fi atribuit

Declarație privind experiența similară conform
Formularului (se va indica) sau Declarație privind lista
principalelor lucrări executate în ultimul an de
activitate conform Formularului (se va indica)

Nu

7 Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele
indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le
consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce
urmează a fi atribuit

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi
echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului conform Formularului
(se va indica) și Documente care atestă faptul că
operatorul economic se află în posesia utilajelor,
instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de
autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare

Nu
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului
8 Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la

procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din
Legea nr. 131 din 03.07.2015

Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (F 3.5) - original - confirmată prin
semnătura şi ştampila Participantului

Da

9 Oferta Formularul ofertei – F.3.1 - original - confirmată prin
semnătura şi ştampila Participantului

Da

10 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform
Formularului (F 3.3) - original - confirmată prin
semnătura şi ştampila Participantului

Da

11 Raportul financiar Ultimul raport financiar/situație financiară - Copie –
confirmată prin semnătura şi ştampila candidatului

Da

12 Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru
îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului
ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care
va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia)

Declarație privind personalul de specialitate propus
pentru implementarea contractului conform Formularul
(se va indica)

Nu

13 Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

Nu se cere Nu

14 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)

Nu se cere Nu

15 Garanția pentru ofertă (2% din suma totală a ofertei
fără TVA)

– original – conform pct. IPO 23.1; Da

16 Formularul Ofertei F4.1 – original - conform formularului F 4.1 din
Documentatia Standard confirmat prin aplicarea
semnăturii și ștampilei Participantului;

Da

17 Formularul Ofertei F4.2 – original - conform formularului F 4.2 din
Documentatia Standard confirmat prin aplicarea
semnăturii și ștampilei Participantului;

Da

18 Licența de activitate conform legislației – copie – confirmată prin semnătura și ștampila
Participantului;

Da

19 Certificat de atribuire a contului bancar – copie – confirmată prin aplicarea semnăturii și
ștampilei Participantului;

Da

20 Lista fondatorilor operatorului economic participant
(nume, prenume, codul personal)

– confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului;

Da

21 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,
contribuţiilor

–copie– eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea
certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului
Fiscal al Republicii Moldova), confirmată prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;

Da

22 Mostre – la solicitarea autorității contractante/beneficiarului în
decurs de 5 zile de la solicitare;

Da

23 Instrucţiunile privind modul de utilizare a reactivelor și
consumabilelor să fie prezentate în limba de stat sau
limba rusă.

- original/copie - confirmată prin semnătura și ștampila
participantului

Da

24 Declarație - original - produsele livrate vor fi în ambalaj original
de la producător.

Da

25 Catalogul producătorului pentru produsele oferite catalog și/sau pliant original sau copie pentru
produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila
participantului, pe suport hârtie sau în format
electronic (împreună cu fișierul ofertei electronice),
veridicitatea informației din fișierul electronic
confirmată prin declarație cu semnătura și ștampila
participantului.

Da

26 Declarație - original - Termenul de valabilitate restant (la
momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80%
din termenul total de valabilitate al produsului.

Da

27 Declarație (pentru reactivi) – Declarație, pe propria răspundere, de la ofertant (cu
semnătura și ștampila ofertantului), precum că livrarea
la destinatar va avea loc cu respectarea lanțului
condițiilor de păstrare și transportare a produsului,
prevăzute de producător (temperatură, ermiticitate,
etc.).

Da

Informație Suplimentară:
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor
de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE





FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)
 
 
Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor
pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO. 
 

1. Dispoziţii generale
Nr. Rubrica Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii
1.1. Autoritatea contractantă/Organizatorul

procedurii:
CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

1.2. Obiectul achiziţiei: reactive pentru Laboratorul clinic diagnostic al IMSP Centrul Republican de
Diagnosticare Medicală pentru anul 2018

1.3. Numărul procedurii: 18/03799
1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Licitaţie publică
1.5. Codul CPV: 33696500-0
1.6. Numărul şi data Buletinului

Achiziţiilor Publice:
din

1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor
publici:

CNAM

1.8. Administratorul alocaţiilor bugetare: IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală
1.9. Plăţi/mijloace financiare din partea

partenerului de dezvoltare:
Nu se utilizează

1.10. Denumirea cumpărătorului: IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală
1.11. Destinatarul: IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală
1.12. Limba de comunicare: De stat
1.13. Pentru clarificarea documentelor de

atribuire, adresa autorităţii
contractante este:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1 
Tel: 022884348 
Fax: 022884245 
E-mail: office@capcs.md 
Persoana de contact: ANTOCI IVAN

1.14. Contract de achiziţie rezervat
atelierelor protejate

 
2. Listă Bunuri şi specificaţii tehnice:

Nr. d/o Cod CPV Denumire Bunuri solicitate
Unitatea

de
măsură

Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referinţă

1 Trusa pentru transcrierea ARN in AND
1.1 33696500-0 Trusă completă de reagenţi pentru

transcrierea ARN în AND
Bucată 1320.00 Trusa sa contina toţi reagenţii, să nu

necesite soluţii suplimentare pentru
lucru.Sa nu necesite aparataj suplimentar
la cel existent in laborator. *Certificat de
la producător ce atestă calitatea produsului
ISO 13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.
*Certificat CE sau declarație de
conformitate CE în funcție de evaluarea
conformității cu anexele corespunzătoare
pentru produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului. sau alte documente care să
confirme calitatea produsului oferit de la
producător. *Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. *Termen
de valabilitate a produsului - minim 12
luni la momentul livrării.

2 Trusă completă pentru extragerea,
purificarea, transcrierea, amplificarea şi
detecţia cantitativă a virusurilor
hepatitelor virale



2.1 33696500-0 Trusă completă pentru extragerea,
purificarea, transcrierea, amplificarea şi
detecţia cantitativă a virusului hepatitei C

Bucată 4500.00 Trusă completă pentru extragerea,
purificarea, transcrierea, amplificarea şi
detecţia cantitativă a virusului hepatitei C
în regim REAL TIME prin metoda PCR,
compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene
6000. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii
necesari pentru extragerea prin metoda de
precipitare a acizilor nucleici, purificarea,
transcrierea, amplificarea şi detecţia
virusului hepatitei C, să nu necesite
reagenţi suplimentari pentru lucru. Trusa
sa fie calibrata de producator. Calibratorii
să fie lichizi, gata de lucru, să nu necesite
extragere, amplificare adăugător cu
cheltuieli suplimentare de reagenti. Sa fie
inclus obligator controlul intern si sa se
identifice in aceeas reactie cu ARN-ul
specific. Să fie posibil de efectuat reacţia
pe rotor de 36 şi 72 probe la amplficatorul
Rotor Gene 6000. Măsurarea cantităţii să
fie în Unităţi Internaţionale pe mililitru, în
instrucţiunea de utilizare să fie indicată
constanta de transformare în copii pe
mililitru. In instructiunea de utilizare a
trusei sa fie indicata programarea si modul
de analiza a rezultatelor pentru
amplificatorul Rotor Gene 6000.
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului. sau
alte documente care să confirme calitatea
produsului oferit de la producător.
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. *Termen
de valabilitate a produsului - minim 12
luni la momentul livrării.

3 Trusa pentru genotiparea virusului
hepatitei C



3.1 33696500-0 Trusă pentru amplificarea şi diferenţierea
genotipurilor 1a, 1b, 2, 3a, 4 a virusului
hepatitei C

Bucată 1265.00 Trusa completa pentru amplificarea,
diferentierea şi detecţia genotipurilor
virusului hepatitei C - 1a, 1b, 2, 3a, 4 în
regim REAL TIME prin metoda PCR,
compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene
6000. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii
necesari, să nu necesite reagenţi
suplimentari pentru lucru, să conţină
control pozitiv şi negativ, controlul intern,
sa se vizualizeze in aceeas reactie cu
ARN-ul specific. Să fie posibil de efectuat
reacţia pe rotor de 36 şi 72 probe la
amplficatorul Rotor Gene 6000. In
instructiunea de utilizare a trusei sa fie
indicata programarea si modul de analiza
a rezultatelor pentru amplificatorul Rotor
Gene 6000. *Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO 13485 –
valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului. sau
alte documente care să confirme calitatea
produsului oferit de la producător.
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. *Termen
de valabilitate a produsului - minim 12
luni la momentul livrării.

4 Trusă completă pentru extragerea,
purificarea, amplificarea şi detecţia
cantitativă a virusurilor hepatitelor
virale



4.1 33696500-0 Trusă completă pentru extragerea,
purificarea, amplificarea şi detecţia
cantitativă a virusului hepatitei B

Bucată 4000.00 Trusă completă pentru extragerea,
purificarea, transcrierea, amplificarea şi
detecţia cantitativă a virusului hepatitei B
în regim REAL TIME prin metoda PCR,
compatibilă cu amplificatorul Rotor Gene
6000. În trusă să fie incluşi toţi reagenţii
necesari pentru extragerea prin metoda de
precipitare a acizilor nucleici, purificarea,
amplificarea şi detecţia virusului hepatitei
B, să nu necesite reagenţi suplimentari
pentru lucru. Trusa sa fie calibrata de
producator. Calibratorii să fie lichizi, gata
de lucru, să nu necesite extragere,
amplificare adăugător cu cheltuieli
suplimentare de reagenti. Sa fie inclus
obligator controlul intern si sa se
identifice in aceeas reactie cu ADN-ul
specific. Să fie posibil de efectuat reacţia
pe rotor de 36 şi 72 probe la amplficatorul
Rotor Gene 6000. Măsurarea cantităţii să
fie în Unităţi Internaţionale pe mililitru, în
instrucţiunea de utilizare să fie indicată
constanta de transformare în copii pe
mililitru. In instructiunea de utilizare a
trusei sa fie indicata programarea si modul
de analiza a rezultatelor pentru
amplificatorul Rotor Gene 6000.
*Certificat de la producător ce atestă
calitatea produsului ISO 13485 – valabil -
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Certificat CE
sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu
anexele corespunzătoare pentru produsele
oferite – valabil - -copie- confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului. sau
alte documente care să confirme calitatea
produsului oferit de la producător.
*Catalogul
producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format
electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului
atribuit numarului de lot oferit. *Termen
de valabilitate a produsului - minim 12
luni la momentul livrării.

 
3. Criterii şi cerinţe de calificare

Nr. Denumirea documentului/cerinţelor Cerinţe suplimentare Obl.
3.1 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declarație pe proprie răspundere conform Formularului (F

3.4) - original - confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului

DA

3.2 Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu
prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din
Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului Operatorul
economic nerezident va prezenta documente din ţara de
origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori
apartenenţa din punct de vedere profesional

DA

3.3 Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila ofertantului NU
3.4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de

resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)
Nu se cere NU

3.5 Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor,
identificată prin referire la specificații sau standard
relevante

Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice
de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor
echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată
prin ștampila și semnătura Participantului

DA



3.6 Demonstrarea experienței operatorului economic în
domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce
urmează a fi atribuit

Declarație privind experiența similară conform Formularului
(se va indica) sau Declarație privind lista principalelor
lucrări executate în ultimul an de activitate conform
Formularului (se va indica)

NU

3.7 Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele
indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le
consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce
urmează a fi atribuit

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul
necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului
conform Formularului (se va indica) și Documente care
atestă faptul că operatorul economic se află în posesia
utilajelor, instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de
autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie,
fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului

NU

3.8 Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la
procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea
nr. 131 din 03.07.2015

Declarație pe proprie răspundere conform Formularului (F
3.5) - original - confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului

DA

3.9 Oferta Formularul ofertei – F.3.1 - original - confirmată prin
semnătura şi ştampila Participantului

DA

3.10 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform Formularului
(F 3.3) - original - confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului

DA

3.11 Raportul financiar Ultimul raport financiar/situație financiară - Copie –
confirmată prin semnătura şi ştampila candidatului

DA

3.12 Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru
îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce
urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea
un rol esenţial în îndeplinirea acestuia)

Declarație privind personalul de specialitate propus pentru
implementarea contractului conform Formularul (se va
indica)

NU

3.13 Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

Nu se cere NU

3.14 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani)

Nu se cere NU

3.15 Garanția pentru ofertă (2% din suma totală a ofertei fără
TVA)

– original – conform pct. IPO 23.1; DA

3.16 Formularul Ofertei F4.1 – original - conform formularului F 4.1 din Documentatia
Standard confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului;

DA

3.17 Formularul Ofertei F4.2 – original - conform formularului F 4.2 din Documentatia
Standard confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului;

DA

3.18 Licența de activitate conform legislației – copie – confirmată prin semnătura și ștampila
Participantului;

DA

3.19 Certificat de atribuire a contului bancar – copie – confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului;

DA

3.20 Lista fondatorilor operatorului economic participant (nume,
prenume, codul personal)

– confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului;

DA

3.21 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,
contribuţiilor

–copie– eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea
certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al
Republicii Moldova), confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului;

DA

3.22 Mostre – la solicitarea autorității contractante/beneficiarului în
decurs de 5 zile de la solicitare;

DA

3.23 Instrucţiunile privind modul de utilizare a reactivelor și
consumabilelor să fie prezentate în limba de stat sau limba
rusă.

- original/copie - confirmată prin semnătura și ștampila
participantului

DA

3.24 Declarație - original - produsele livrate vor fi în ambalaj original de la
producător.

DA

3.25 Catalogul producătorului pentru produsele oferite catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele
oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului,
pe suport hârtie sau în format electronic (împreună cu
fișierul ofertei electronice), veridicitatea informației din
fișierul electronic confirmată prin declarație cu semnătura și
ștampila participantului.

DA

3.26 Declarație - original - Termenul de valabilitate restant (la momentul
livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total
de valabilitate al produsului.

DA



3.27 Declarație (pentru reactivi) – Declarație, pe propria răspundere, de la ofertant (cu
semnătura și ștampila ofertantului), precum că livrarea la
destinatar va avea loc cu respectarea lanțului condițiilor de
păstrare și transportare a produsului, prevăzute de producător
(temperatură, ermiticitate, etc.).

DA

 
4. Pregătirea ofertelor

4.1 Oferte alternative: Nu vor fi
4.2 Garanţia pentru ofertă: Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială)

conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei
 sau

 Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform
următoarelor date bancare: 

 Beneficiarul plăţii: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN
SĂNĂTATE 

 Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat 
 Codul fiscal: 1016601000212 

 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA 
cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. 18/03799 din 14.09.2018"

4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în valoare
de:

2.00% din valoarea ofertei fără TVA.

4.4 Ediţia aplicabilă a Incoterms şi
termenii comerciali acceptaţi vor fi:

DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013

4.5 Termenul de
livrare/prestare/executare:

pînă la 45 zile de la comanda scrisă a beneficiarului

4.7 Metoda şi condiţiile de plată vor fi: în termen de 30 zile de la recepţionarea facturii fiscale și actului de predare – primire
de catre CAPCS.

4.8 Perioada valabilităţii ofertei va fi de: 60 zile
4.9 Ofertele în valută străină: Nu se acceptă

 
5. Depunerea şi deschiderea ofertelor

5.1 Plicurile vor conţine următoarea
informaţie suplimentară:

Licitaţie publică nr. 18/03799 
Pentru achiziţionarea de: reactive pentru Laboratorul clinic diagnostic al IMSP Centrul
Republican de Diagnosticare Medicală pentru anul 2018 

 Autoritatea contractantă: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE 

 Adresa autorităţii contractante: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun.
Chişinău, str. Korolenko 2/1 

 A nu se deschide înainte de: 14.09.2018 10:00
5.2 Pentru depunerea ofertelor, adresa

autorităţii contractante/organizatorului
procedurii este:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1 
Tel: 022884348 
Fax: 022884245 
E-mail: office@capcs.md 
Data-limită pentru depunerea ofertelor este: 
Data, Ora: 14.09.2018 10:00

5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la
următoare adresă:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1 
Tel: 022884348 
Data, Ora: 14.09.2018 10:00

 
6. Evaluarea şi compararea ofertelor

6.1 Preţurile ofertelor depuse în diferite
valute vor fi convertite în:

Leu MD

Sursa ratei de schimb în scopul
convertirii:

BNM

Data pentru rata de schimb aplicabilă
va fi:

14.09.2018

6.2 Modalitatea de efectuare a evaluării: pe poziție, cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea tuturor cerințelor.
6.3 Factorii de evaluarea vor fi următorii: Nu sunt

 
7. Adjudecarea contractului

7.1 Criteriul de evaluare aplicat pentru
adjudecarea contractului va fi:

Cel mai mic preţ




