
REPUBLICA  MOLDOVA

DOCUMENTAŢIA  STANDARD
pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri/servicii/lucrări

Obiectul achiziţiei: achiziţionărea  centralizateă  de  reagenţi  de
laborator şi alte materiale consumabile necesare în
tes tăr i le  imunohematologice  a  sângelu i
pacienţilor-recipienţi de componente sanguine şi

Cod CPV: 33100000-1

CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

Autoritatea contractantă:

Licitaţie publicăProcedura achiziţiei:

19/00069Procedura nr. 22.10.2019din

01.10.201937 din

10:00

Nr. BAP şi data publicării:

22.10.2019 ,  oraData deschiderii:

Prezenta documentație este identică cu cea aprobată și postată în cadrul Sistemului Informațional Automatizat
“Registrul de Stat al Achizițiilor Publice”, fapt pentru care autoritatea contractantă poartă răspundere conform
prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru

semnătura

L.Ş.

C h i ş i n ă u 2019

____________________________________________



10.10.2019 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 1/1

Buletin Nr 37 din 01.10.2019

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Licitaţie publică Nr. 19/00069

Autoritatea contractantă CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

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

Telefon/fax 022-88-43-25 (48)
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de
achiziţie

MORARU ION

Obiectul achiziţiei

achiziţionărea centralizateă de reagenţi de laborator şi
alte materiale consumabile necesare în testările
imunohematologice a sângelui pacienţilor-recipienţi de
componente sanguine şi compatibilizarea sanguină
pretransfuzională, pentru anul 2020
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ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  LICITAŢIE PUBLICĂ

nr. 19/00069 30.09.2019din

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

achiziţionărea centralizateă de reagenţi de laborator şi alte materiale consumabile necesare în
testările imunohematologice a sângelui pacienţilor-recipienţi de componente sanguine şi
compatibilizarea sanguină pretransfuzională, pentru anul 2020

Obiectul achiziției:

33100000-1Cod 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.:  37  din  01.10.2019.

În scopul achiziţionării
"achiziţionărea centralizateă de reagenţi de laborator şi alte materiale consumabile necesare în testările
imunohematologice a sângelui pacienţilor-recipienţi de componente sanguine şi compatibilizarea sanguină
pretransfuzională, pentru anul 2020"

conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2020
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 Reagent monoclonal anti-A
336.00Flacon1.1 Reagent monoclonal anti-A Destinaţie: pentru determinarea

antigenelor eritrocitari în sângele
donatorilor şi pacienţilor.
Proprietăţi:
Tipul anticorpilor – clasa IgM.
Sensibilitate:
a) cu antigenul corespunzător
aviditate în primele 15 secunde,
metoda pe placă.
b) intensitatea reacţiei de la 3+ până
la 4+, metoda pe placă/tub cu
eritrocitele standard.
Specificitate - conform Ag fără
hemoliză imună şi reacţii false de
aglutinare.
Metoda de utilizare a reagentului pe
placă/tub la T° camerei 15-25 °C,
examen vizual.
Aspectul exterior și interior - fără
rulouri şi precipitat.
Forma de ambalare: în flacoane de
10 ml, livrate în ambalaj securizat,
marcat şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate
expuse pe cutie vor coincide în mod
obligator cu cele de pe eticheta
flaconului.
Termenul de valabilitate la livrare
nu mai mic de 80 % din termenul
total de valabilitate a produsului.
- Certificatul de conformitate CE
sau SM,
- Declarația de conformitate și
înregistrarea în Registrul de Stat al
dispozitivelor medicale.
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

336.00Flacon1.1 Reagent monoclonal anti-A produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- Tranșele de livrare și locul lirarii -
Februarie 2020, IMSP conform
anexei

33100000-1

2 Reagent monoclonal anti-B
336.00Flacon2.1 Reagent monoclonal anti-B Destinaţie: pentru determinarea

antigenelor eritrocitari în sângele
donatorilor şi pacienţilor.
Proprietăţi:
Tipul anticorpilor – clasa IgM.
Sensibilitate:
a) cu antigenul corespunzător
aviditate în primele 15 secunde,
metoda pe placă.
b) intensitatea reacţiei de la 3+ până
la 4+, metoda pe placă/tub cu
eritrocitele standard.
Specificitate - conform Ag fără
hemoliză imună şi reacţii false de
aglutinare.
Metoda de utilizare a reagentului pe
placă/tub la T° camerei 15-25 °C,
examen vizual.
Aspectul exterior și interior - fără
rulouri şi precipitat.
Forma de ambalare: în flacoane de
10 ml, livrate în ambalaj securizat,
marcat şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate
expuse pe cutie vor coincide în mod
obligator cu cele de pe eticheta
flaconului.
Termenul de valabilitate la livrare
nu mai mic de 80 % din termenul
total de valabilitate a produsului.
- Certificatul de conformitate CE
sau SM,
- Declarația de conformitate și
înregistrarea în Registrul de Stat al
dispozitivelor medicale.
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului.
- Tranșele de livrare și locul lirarii -
Februarie 2020, IMSP conform
anexei

33100000-1

3 Reagent monoclonal anti-AB
166.00Flacon3.1 Reagent monoclonal anti-AB Destinaţie: pentru determinarea

antigenelor eritrocitari în sângele
donatorilor şi pacienţilor.
Proprietăţi:
Tipul anticorpilor – clasa IgM.
Sensibilitate:
a) cu antigenul corespunzător
aviditate în primele 15 secunde,
metoda pe placă.
b) intensitatea reacţiei de la 3+ până
la 4+, metoda pe placă/tub cu
eritrocitele standard.

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

166.00Flacon3.1 Reagent monoclonal anti-AB Specificitate - conform Ag fără
hemoliză imună şi reacţii false de
aglutinare.
Metoda de utilizare a reagentului pe
placă/tub la T° camerei 15-25 °C,
examen vizual.
Aspectul exterior și interior - fără
rulouri şi precipitat.
Forma de ambalare: în flacoane de
5ml, livrate în ambalaj securizat,
marcat şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate
expuse pe cutie vor coincide în mod
obligator cu cele de pe eticheta
flaconului.
Termenul de valabilitate la livrare
nu mai mic de 80 % din termenul
total de valabilitate a produsului.
- Certificatul de conformitate CE
sau SM,
- Declarația de conformitate și
înregistrarea în Registrul de Stat al
dispozitivelor medicale.
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului
- Tranșele de livrare și locul lirarii -
Februarie 2020, IMSP conform
anexei

33100000-1

4 Reagent monoclonal anti-A1
132.00Flacon4.1 Reagent monoclonal anti-A1 Destinaţie: pentru determinarea

antigenelor eritrocitari în sângele
donatorilor şi pacienţilor.
Proprietăţi:
Tipul anticorpilor – clasa IgM.
Sensibilitate:
a) cu antigenul corespunzător
aviditate în primele 60 secunde,
metoda pe placă.
b) intensitatea reacţiei de la 3+ până
la 4+, metoda pe placă/tub cu
eritrocitele standard.
Specificitate - conform Ag fără
hemoliză imună şi reacţii false de
aglutinare.
Metoda de utilizare a reagentului pe
placă/tub la T° camerei 15-25 °C,
examen vizual.
Aspectul exterior și interior - fără
rulouri şi precipitat.
Forma de ambalare: în flacoane de
5ml, livrate în ambalaj securizat,
marcat şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate
expuse pe cutie vor coincide în mod
obligator cu cele de pe eticheta
flaconului.
Termenul de valabilitate la livrare
nu mai mic de 80 % din termenul

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

132.00Flacon4.1 Reagent monoclonal anti-A1 total de valabilitate a produsului.
- Certificatul de conformitate CE
sau SM,
- Declarația de conformitate și
înregistrarea în Registrul de Stat al
dispozitivelor medicale.
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului
- Tranșele de livrare și locul lirarii -
Februarie 2020, IMSP conform
anexei

33100000-1

5 Reagent monoclonal
Anti-D (IgM)

299.00Flacon5.1 Reagent monoclonal
Anti-D (IgM)

Destinaţie: pentru determinarea
antigenelor eritrocitari în sângele
donatorilor şi pacienţilor.
Proprietăţi:
Tipul anticorpilor – clasa IgM.
Sensibilitate:
a) cu antigenul corespunzător
aviditate în primele 15 secunde,
metoda pe placă.
b) intensitatea reacţiei de la 3+ până
la 4+, metoda pe placă/tub cu
eritrocitele standard.
Specificitate - conform Ag fără
hemoliză imună şi reacţii false de
aglutinare.
Metoda de utilizare a reagentului pe
placă/tub la T° camerei 15-25 °C,
examen vizual.
Aspectul exterior și interior - fără
rulouri şi precipitat.
Forma de ambalare: în flacoane de
10 ml, livrate în ambalaj securizat,
marcat şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate
expuse pe cutie vor coincide în mod
obligator cu cele de pe eticheta
flaconului.
Termenul de valabilitate la livrare
nu mai mic de 80 % din termenul
total de valabilitate a produsului
- Certificatul de conformitate CE
sau SM,
- Declarația de conformitate și
înregistrarea în Registrul de Stat al
dispozitivelor medicale.
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului
- Tranșele de livrare și locul lirarii -
Februarie 2020, IMSP conform
anexei

33100000-1

6 Reagent monoclonal  anti-D (IgM+IgG)
307.00Flacon6.1 Reagent monoclonal  anti-D (IgM+IgG) Destinaţie: pentru determinarea

antigenelor eritrocitare în sângele
donatorilor şi pacienţilor.

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

307.00Flacon6.1 Reagent monoclonal  anti-D (IgM+IgG) Proprietăţi:
Tipul anticorpilor – clasa IgM și
IgG.
Sensibilitate:
a) cu antigenul corespunzător
aviditate în primele 15 sec  metoda
pe placă.
b) intensitatea reacţiei de la 3+ până
la 4+, metoda pe placă/tub cu
eritrocitele standard.
Specificitate - conform Ag fără
hemoliză imună şi reacţii false de
aglutinare.
Metoda de utilizare a reagentului –
incubarea în tub la T°  camerei 15-
25 °C și 37°C în testul
antiglobulinic indirect (TAI),
examen vizual.
Aspectul exterior și interior - fără
rulouri şi precipitat.
Forma de ambalare: în flacoane de
10 ml, livrate în ambalaj securizat,
marcat şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate
expuse pe cutie vor coincide în mod
obligator cu cele de pe etichet
flaconului.
Termenul de valabilitate la livrare
nu mai mic de 80 % din termenul
total de valabilitate a produsului
- Certificatul de conformitate CE
sau SM,
- Declarația de conformitate și
înregistrarea în Registrul de Stat al
dispozitivelor medicale.
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului
- Tranșele de livrare și locul lirarii -
Februarie 2020, IMSP conform
anexei

33100000-1

7 Reagent monoclonal
anti-Kell

299.00Flacon7.1 Reagent monoclonal
anti-Kell

Destinaţie: pentru determinarea
antigenelor eritrocitari în sângele
donatorilor şi pacienţilor.
Proprietăţi:
Tipul anticorpilor – clasa IgM.
Sensibilitate:
a) cu antigenul corespunzător
aviditate în primele 15 secunde,
metoda pe placă.
b) intensitatea reacţiei de la 3+ până
la 4+, metoda pe placă/tub cu
eritrocitele standard.
Specificitate - conform Ag fără
hemoliză imună şi reacţii false de
aglutinare.
Metoda de utilizare a reagentului pe
placă/tub la T° camerei 15-25 °C,
examen vizual.

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

299.00Flacon7.1 Reagent monoclonal
anti-Kell

Aspectul exterior și interior - fără
rulouri şi precipitat.
Forma de ambalare: în flacoane de
10 ml, livrate în ambalaj securizat,
marcat şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate
expuse pe cutie vor coincide în mod
obligator cu cele de pe eticheta
flaconului.
Termenul de valabilitate la livrare
nu mai mic de 80 % din termenul
total de valabilitate a produsului
- Certificatul de conformitate CE
sau SM,
- Declarația de conformitate și
înregistrarea în Registrul de Stat al
dispozitivelor medicale.
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului
- Tranșele de livrare și locul lirarii -
Februarie 2020, IMSP conform
anexei

33100000-1

8 Ser  antiglobulinic polispecific
738.00Flacon8.1 Ser  antiglobulinic polispecific Destinaţie:  Pentru efectuarea

testului antiglobulinic (COOMBS)
direct și indirect, metoda în tub.
Proprietăţi:
- conţine obligatoriu anticorpi anti-
IgG şi anti-C3d, care reacționează
cu imunoglobulinele și/sau
complementul de pe membrana
eritrocitelor, provocând aglutinarea
eritrocitelor sensibilizate.
Forma de ambalare: în flacoane de
10 ml,  livrate în ambalaj securizat,
marcat şi etichetat de producător cu
menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria,
termenii devalabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate
expuse pe cutie vor coincide în mod
obligator cu cele de pe etichet
flaconului.
Termenul de valabilitate la livrare
nu mai mic de 80 % din termenul
total de valabilitate a produsului
- Certificatul de conformitate CE
sau SM,
- Declarația de conformitate și
înregistrarea în Registrul de Stat al
dispozitivelor medicale.
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului
Tranșele de livrare și locul lirarii -
Februarie 2020, IMSP conform
anexei

33100000-1

9 IgG-celule acoperite
454.00Flacon9.1 IgG-celule acoperite Destinaţie:  pentru confirmarea şi

validarea rezultatelor negative în
33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

454.00Flacon9.1 IgG-celule acoperite testul antiglobulinic.
Proprietăţi:
Suspensie eritrocitară:
a) de  grup sanguin  0;
b) sensibilizate (acoperite) cu IgG;
c) concentrație – cuprinsă între 2%
și 5%.
Forma de ambalare:
Flacoane de 10 ml, livrate în
ambalaje sigure, marcate şi
etichetate de către producător cu
informaţii (nume, număr de lot,
numărul de serie, termenele de
valabilitate, condiţii de depozitare).
Datele de identificare afişate pe
cutie vor coincide cu eticheta
obligatorie a flaconului.
Termen valabilitate 64 zile.
Termenul de valabilitate la livrare
nu mai mic de 80 % din termenul
total de valabilitate a produsului
- Certificatul de conformitate CE
sau SM,
- Declarația de conformitate și
înregistrarea în Registrul de Stat al
dispozitivelor medicale.
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului
- Tranșele de livrare și locul lirarii
Ianuarie 2020; Martie 2020; Mai
2020; Iulie 2020; Septembrie 2020;
Noiembrie 2020 - IMSP conform
anexei.

33100000-1

10 Card cu gel  pentru  identificare antigene
ABO si Rhesus D

240.00Bucată10.1 Card cu gel  pentru  identificare antigene ABO
si Rhesus D

Unitate de masura - examinari
Destinaţie: Pentru determinarea
antigenelor eritrocitari în sângele
donatorilor şi pacienţilor după
sistemul AB0 şi Rhesus D.
Proprietăţi:
Coloane cu gel cu anticorpi
monoclonali anti-A, anti-B şi anti-
D.
Configuraţii prezente: Anti - A,
Anti - B, Anti - AB, Anti - DVI+,
Anti - DVI -  și  control negativ.
Aspectul - fără rulouri şi precipitat,
gel omogenizat.
Compatibil cu echipamentul din
dotaţia laboratorului.
Forma de ambalare:
Card cu şase coloane, va fi ambalat
separat în ambalaj sigur, marcat şi
etichetat de către producător cu
informaţii de identitate (denumire,
număr de lot/serie, termenul de
valabilitate, condiţiile de
depozitare. Datele de identificare de
pe ambalaj vor coincide în mod
obligatoriu cu datele de pe fiecare
card.
Termenul de valabilitate la livrare

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

240.00Bucată10.1 Card cu gel  pentru  identificare antigene ABO
si Rhesus D

nu mai mic de 80 % din termenul
total de valabilitate a produsului
- Certificatul de conformitate CE
sau SM,
- Declarația de conformitate și
înregistrarea în Registrul de Stat al
dispozitivelor medicale.
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului
Tranșele de livrare și locul lirarii -
Februarie 2020, IMSP conform
anexei

33100000-1

11 Card cu gel pentru fenotiparea antigenelor
eritrocitare a sistemului Rhesus şi Kell

240.00Bucată11.1 Card cu gel pentru fenotiparea antigenelor
eritrocitare a sistemului Rhesus şi Kell

Unitate de masura - examinari
Destinaţie: Pentru fenotiparea
antigenelor eritrocitari   în sângele
donatorilor şi pacienţilor după
sistemul  Rhesus şi Kell.
Proprietăţi:
Coloane cu gel cu anticorpi
monoclonali în următoarele
configuraţii: anti-C, anti-c, anti-E,
anti-e, anti-Kell şi control negativ.
Aspectul - fără rulouri şi precipitat,
gel omogenizat.
Compatibil cu echipamentul din
dotaţia laboratorului.
Forma de ambalare:
Card cu şase coloane, va fi ambalat
separat în ambalaj sigur, marcat şi
etichetat de către producător cu
informaţii de identitate (denumire,
număr de lot/serie, termenul de
valabilitate, condiţiile de
depozitare.  Datele de identificare
de pe ambalaj vor coincide în mod
obligatoriu cu datele de pe fiecare
card.
Termenul de valabilitate la livrare
nu mai mic de 80 % din termenul
total de valabilitate a produsului
- Certificatul de conformitate CE
sau SM,
- Declarația de conformitate și
înregistrarea în Registrul de Stat al
dispozitivelor medicale.
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului
- Tranșele de livrare și locul lirarii -
Februarie 2020, IMSP conform
anexei

33100000-1

12 Eprubetă, tip VII
156150.00Bucată12.1 Eprubetă, tip VII Destinaţie: pentru realizarea

examinărilor imunohematologice,
metoda în tub.
Proprietăţi: dimensiuni
10mm×75mm, fără gel/soluţii de
conservare şi/sau anticoagulanţi.
Forma de ambalare: livrat în
ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor

33100000-1



pag. 9

CantitateaUnitatea de
măsura

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

156150.00Bucată12.1 Eprubetă, tip VII de identitate (denumire produs,
număr lot/serie, termen de
valabilitate, condiţii de păstrare).
Termenul de valabilitate la livrare
nu mai mic de 80 % din termenul
total de valabilitate a produsului
- Certificatul de conformitate CE
sau SM,
- Declarația de conformitate și
înregistrarea în Registrul de Stat al
dispozitivelor medicale.
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului
Tranșele de livrare și locul lirarii -
Februarie 2020, IMSP conform
anexei

33100000-1

13 Eprubetă, tip I
35740.00Bucată13.1 Eprubetă, tip I Destinaţie: pentru recoltarea

sîngelui de la pacient,
pacient/recipient destinat
examinărilor de laborator.
Proprietăţi: volum 8-10 ml,
asigurată cu conservant tip EDTA.
Forma de ambalare: livrat în
ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor
de identitate (denumire produs,
număr lot/serie, termenii de
valabilitate, condiţii de păstrare) şi
notificările “DE UZ UNIC”,
“STERIL în interior”. Datele de
identitate expuse pe cutie vor
coincide în mod obligator cu cele
de pe etichetele fiecărei eprubete.
Termenul de valabilitate la livrare
nu mai mic de 80 % din termenul
total de valabilitate a produsului
- Certificatul de conformitate CE
sau SM,
- Declarația de conformitate și
înregistrarea în Registrul de Stat al
dispozitivelor medicale.
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului
- Tranșele de livrare și locul lirarii -
Februarie 2020, IMSP conform
anexei

33100000-1

14 Solutie  cu putere ionică scăzută (LISS), tip
II

84.00Bucată14.1 Solutie  cu putere ionică scăzută (LISS), tip II Destinaţie: pentru tehnica de
aglutinare în tub.
Proprietăţi:
-  pH 6,5 - 7,0.
- asigurarea creşterii ratei de
asociere a anticorpilor şi
îmbunătățirea  reacţiei
antigen/antcicorp;
Aspectul -  lipsa opalescenței sau
particulelor la inspecția vizuala.
Forma de ambalare: în flacoane de
100ml,  livrate în ambalaj securizat,
marcat şi etichetat de producător cu

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

84.00Bucată14.1 Solutie  cu putere ionică scăzută (LISS), tip II menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria,
termenii devalabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate
expuse pe cutie vor coincide în mod
obligator cu cele de pe eticheta
flaconului.
Termenul de valabilitate la livrare
nu mai mic de 80 % din termenul
total de valabilitate a produsului
- Certificatul de conformitate CE
sau SM,
- Declarația de conformitate și
înregistrarea în Registrul de Stat al
dispozitivelor medicale.
- prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care
se confirmă cerințele produsului
- Tranșele de livrare și locul lirarii -
Februarie 2020, IMSP conform
anexei

33100000-1

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
In tranșe conform tabelului atașat
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 (se va indica)

Nu

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

Nu

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

Corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de
calitate, pentur fiecare poziție în mod individual  va fi
confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea
documentelor confirmative, cu inidcarea paginei din
ăașaportul tehnic, manualu utilizatorului, pliantul
produsului( emise de producător). Agentul economic
va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehinică
textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele
de calitate/standartizarea vor fi prezentate inclusiv cu
anexle corespunzătoare.

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



pag. 11

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 aplicarea
semnăturii și a ștampilei Ofertantului.

Nu

9 Oferta Formularul ofertei F3.1 -original- confirmată prin
aplicarea semnăturii și a ștampilei Ofertantului.

Da

10 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform
formularului F3.3 - original- confirmată prin aplicarea
semnăturii și a ștampilei Ofertantului.

Nu

11 Raportul financiar Ultimul raport financiar/situația financiară - copie-
confirmată prin aplicarea semnăturii și a ștampilei
Ofertantului.

Nu

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 Formularul ofertei F 4.1 - original - confirmat prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului sau semnat electronic de catre
Participant.

Da

16 Formularul ofertei F 4.2 - original - confirmat prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului sau semnat electronic de catre
Participant.

Da

17 Garanţia pentru ofertă -original- prevăzută în punctul IPO 21; conform
formularului F 3.2 din documentația standard

Da

18 DUAE Formularul atașat la documentele licitației - original-
confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei
ofertantului

Da

19 Mostre - în termen de 5 zile de la solicitarea autorității
contractante

Da

20 Certificatul de efectuare sistematică a plăților
impozitelor, contribuțiilor

-copie- eliverat de Inspectoratul  Fiscal (valabilitatea
certificatului - conform cerințelor Inspectoratului
Fiscal al Republicii Moldova) confirmată prin
aplicarea semnăturii și a ștampilei Ofertantului.

Da

21 Confirmarea prezentării certificatului de origine pentru
produs la livrare

-copie- confirmată prin aplicarea semnăturii și a
ștampilei Ofertantului.

Da

22 Confirmarea proprietăților calitative a produsului, cu
indicarea acestora în instrucțiunea de utilizare a
produsului

-original- confirmată prin aplicarea semnăturii și a
ștampilei Ofertantului.

Da

23 Instrucțiunea de utilizare a produsului, inclusiv și
traducerea în limba de stat

-copie sau original- confirmată prin aplicarea
semnăturii și a ștampilei Ofertantului.

Da

24 Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranșă

-original- confirmată prin aplicarea semnăturii și a
ștampilei Ofertantului.

Da

25 Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate
a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul
total de valabilitate a acestuia

-original- confirmată prin aplicarea semnăturii și a
ștampilei Ofertantului.

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
Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1
Tel.: office@capcs.md022-88-43-25 (48) ,  Fax: 022884245 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: MORARU ION, Specialist achiziții, secția achiziții dispozitive medicale

Setul de documente poate fi primit la adresa: www.capcs.md/dispozitive medicale/anunturi licitatii.
Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a
denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul
SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.
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Întocmirea ofertelor:
Oferta  și  documentele  de  calificare  solicitate  întocmite  clar,  fără  corectări,  cu  număr  și  dată  de  ieșire,  cu  semnătura  persoanei
responsabile,  puse  în  plic,  sigilate  şi  ştampilate,  urmează  a  fi  prezentate

pînă la: 22.10.2019 10:00
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 60 zile

în prezenţa fizică  sau  prin  mijloace electronice a membrilor  grupului de lucru  al  autorității  contractanteOfertele vor fi deschise
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

22.10.2019 10:00la:
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1pe adresa:

Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de

Garanție bancară
Garanție prin transfer
în valoare de 2%

Contractul intră sub incidența Acordului OMC   - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat ''REGISTRUL
DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE''. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: PATIC EDUARD
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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: achiziţionărea centralizateă de reagenţi de laborator şi alte materiale consumabile
necesare în testările imunohematologice a sângelui pacienţilor-recipienţi de
componente sanguine şi compatibilizarea sanguină pretransfuzională, pentru anul
2020

1.3. Numărul procedurii: 19/00069
1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Licitaţie publică
1.5. Codul CPV: 33100000-1
1.6. Numărul şi data Buletinului

Achiziţiilor Publice:
37 din 01.10.2019

1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor
publici:

CNAM

1.8. Administratorul alocaţiilor bugetare: IMSP
1.9. Plăţi/mijloace financiare din partea

partenerului de dezvoltare:
Nu se utilizează

1.10. Denumirea cumpărătorului: IMSP
1.11. Destinatarul: IMSP
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: 022-88-43-25 (48) 
Fax: 022884245 
E-mail: office@capcs.md 
Persoana de contact: MORARU ION

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 Reagent monoclonal anti-A
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1.1 33100000-1 Reagent monoclonal anti-A Flacon 336.00 Destinaţie: pentru determinarea
antigenelor eritrocitari în sângele
donatorilor şi pacienţilor. Proprietăţi:
Tipul anticorpilor – clasa IgM.
Sensibilitate: a) cu antigenul
corespunzător aviditate în primele 15
secunde, metoda pe placă. b) intensitatea
reacţiei de la 3+ până la 4+, metoda pe
placă/tub cu eritrocitele standard.
Specificitate - conform Ag fără hemoliză
imună şi reacţii false de aglutinare.
Metoda de utilizare a reagentului pe
placă/tub la T° camerei 15-25 °C, examen
vizual. Aspectul exterior și interior - fără
rulouri şi precipitat. Forma de ambalare:
în flacoane de 10 ml, livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de producător
cu menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria, termenii de
valabilitate, condiţii de păstrare). Datele
de identitate expuse pe cutie vor coincide
în mod obligator cu cele de pe eticheta
flaconului. Termenul de valabilitate la
livrare nu mai mic de 80 % din termenul
total de valabilitate a produsului. -
Certificatul de conformitate CE sau SM, -
Declarația de conformitate și înregistrarea
în Registrul de Stat al dispozitivelor
medicale. - prezenţa instrucţiunii de
utilizare a produsului, în limba de stat, în
care se confirmă cerințele produsului. -
Tranșele de livrare și locul lirarii -
Februarie 2020, IMSP conform anexei

2 Reagent monoclonal anti-B
2.1 33100000-1 Reagent monoclonal anti-B Flacon 336.00 Destinaţie: pentru determinarea

antigenelor eritrocitari în sângele
donatorilor şi pacienţilor. Proprietăţi:
Tipul anticorpilor – clasa IgM.
Sensibilitate: a) cu antigenul
corespunzător aviditate în primele 15
secunde, metoda pe placă. b) intensitatea
reacţiei de la 3+ până la 4+, metoda pe
placă/tub cu eritrocitele standard.
Specificitate - conform Ag fără hemoliză
imună şi reacţii false de aglutinare.
Metoda de utilizare a reagentului pe
placă/tub la T° camerei 15-25 °C, examen
vizual. Aspectul exterior și interior - fără
rulouri şi precipitat. Forma de ambalare:
în flacoane de 10 ml, livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de producător
cu menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria, termenii de
valabilitate, condiţii de păstrare). Datele
de identitate expuse pe cutie vor coincide
în mod obligator cu cele de pe eticheta
flaconului. Termenul de valabilitate la
livrare nu mai mic de 80 % din termenul
total de valabilitate a produsului. -
Certificatul de conformitate CE sau SM, -
Declarația de conformitate și înregistrarea
în Registrul de Stat al dispozitivelor
medicale. - prezenţa instrucţiunii de
utilizare a produsului, în limba de stat, în
care se confirmă cerințele produsului. -
Tranșele de livrare și locul lirarii -
Februarie 2020, IMSP conform anexei

3 Reagent monoclonal anti-AB
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3.1 33100000-1 Reagent monoclonal anti-AB Flacon 166.00 Destinaţie: pentru determinarea
antigenelor eritrocitari în sângele
donatorilor şi pacienţilor. Proprietăţi:
Tipul anticorpilor – clasa IgM.
Sensibilitate: a) cu antigenul
corespunzător aviditate în primele 15
secunde, metoda pe placă. b) intensitatea
reacţiei de la 3+ până la 4+, metoda pe
placă/tub cu eritrocitele standard.
Specificitate - conform Ag fără hemoliză
imună şi reacţii false de aglutinare.
Metoda de utilizare a reagentului pe
placă/tub la T° camerei 15-25 °C, examen
vizual. Aspectul exterior și interior - fără
rulouri şi precipitat. Forma de ambalare:
în flacoane de 5ml, livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de producător
cu menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria, termenii de
valabilitate, condiţii de păstrare). Datele
de identitate expuse pe cutie vor coincide
în mod obligator cu cele de pe eticheta
flaconului. Termenul de valabilitate la
livrare nu mai mic de 80 % din termenul
total de valabilitate a produsului. -
Certificatul de conformitate CE sau SM, -
Declarația de conformitate și înregistrarea
în Registrul de Stat al dispozitivelor
medicale. - prezenţa instrucţiunii de
utilizare a produsului, în limba de stat, în
care se confirmă cerințele produsului -
Tranșele de livrare și locul lirarii -
Februarie 2020, IMSP conform anexei

4 Reagent monoclonal anti-A1
4.1 33100000-1 Reagent monoclonal anti-A1 Flacon 132.00 Destinaţie: pentru determinarea

antigenelor eritrocitari în sângele
donatorilor şi pacienţilor. Proprietăţi:
Tipul anticorpilor – clasa IgM.
Sensibilitate: a) cu antigenul
corespunzător aviditate în primele 60
secunde, metoda pe placă. b) intensitatea
reacţiei de la 3+ până la 4+, metoda pe
placă/tub cu eritrocitele standard.
Specificitate - conform Ag fără hemoliză
imună şi reacţii false de aglutinare.
Metoda de utilizare a reagentului pe
placă/tub la T° camerei 15-25 °C, examen
vizual. Aspectul exterior și interior - fără
rulouri şi precipitat. Forma de ambalare:
în flacoane de 5ml, livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de producător
cu menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria, termenii de
valabilitate, condiţii de păstrare). Datele
de identitate expuse pe cutie vor coincide
în mod obligator cu cele de pe eticheta
flaconului. Termenul de valabilitate la
livrare nu mai mic de 80 % din termenul
total de valabilitate a produsului. -
Certificatul de conformitate CE sau SM, -
Declarația de conformitate și înregistrarea
în Registrul de Stat al dispozitivelor
medicale. - prezenţa instrucţiunii de
utilizare a produsului, în limba de stat, în
care se confirmă cerințele produsului -
Tranșele de livrare și locul lirarii -
Februarie 2020, IMSP conform anexei

5 Reagent monoclonal Anti-D (IgM)
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5.1 33100000-1 Reagent monoclonal Anti-D (IgM) Flacon 299.00 Destinaţie: pentru determinarea
antigenelor eritrocitari în sângele
donatorilor şi pacienţilor. Proprietăţi:
Tipul anticorpilor – clasa IgM.
Sensibilitate: a) cu antigenul
corespunzător aviditate în primele 15
secunde, metoda pe placă. b) intensitatea
reacţiei de la 3+ până la 4+, metoda pe
placă/tub cu eritrocitele standard.
Specificitate - conform Ag fără hemoliză
imună şi reacţii false de aglutinare.
Metoda de utilizare a reagentului pe
placă/tub la T° camerei 15-25 °C, examen
vizual. Aspectul exterior și interior - fără
rulouri şi precipitat. Forma de ambalare:
în flacoane de 10 ml, livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de producător
cu menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria, termenii de
valabilitate, condiţii de păstrare). Datele
de identitate expuse pe cutie vor coincide
în mod obligator cu cele de pe eticheta
flaconului. Termenul de valabilitate la
livrare nu mai mic de 80 % din termenul
total de valabilitate a produsului -
Certificatul de conformitate CE sau SM, -
Declarația de conformitate și înregistrarea
în Registrul de Stat al dispozitivelor
medicale. - prezenţa instrucţiunii de
utilizare a produsului, în limba de stat, în
care se confirmă cerințele produsului -
Tranșele de livrare și locul lirarii -
Februarie 2020, IMSP conform anexei

6 Reagent monoclonal anti-D (IgM+IgG)
6.1 33100000-1 Reagent monoclonal anti-D (IgM+IgG) Flacon 307.00 Destinaţie: pentru determinarea

antigenelor eritrocitare în sângele
donatorilor şi pacienţilor. Proprietăţi:
Tipul anticorpilor – clasa IgM și IgG.
Sensibilitate: a) cu antigenul
corespunzător aviditate în primele 15 sec
metoda pe placă. b) intensitatea reacţiei de
la 3+ până la 4+, metoda pe placă/tub cu
eritrocitele standard. Specificitate -
conform Ag fără hemoliză imună şi reacţii
false de aglutinare. Metoda de utilizare a
reagentului – incubarea în tub la T°
camerei 15-25 °C și 37°C în testul
antiglobulinic indirect (TAI), examen
vizual. Aspectul exterior și interior - fără
rulouri şi precipitat. Forma de ambalare:
în flacoane de 10 ml, livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de producător
cu menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria, termenii de
valabilitate, condiţii de păstrare). Datele
de identitate expuse pe cutie vor coincide
în mod obligator cu cele de pe etichet
flaconului. Termenul de valabilitate la
livrare nu mai mic de 80 % din termenul
total de valabilitate a produsului -
Certificatul de conformitate CE sau SM, -
Declarația de conformitate și înregistrarea
în Registrul de Stat al dispozitivelor
medicale. - prezenţa instrucţiunii de
utilizare a produsului, în limba de stat, în
care se confirmă cerințele produsului -
Tranșele de livrare și locul lirarii -
Februarie 2020, IMSP conform anexei

7 Reagent monoclonal anti-Kell
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7.1 33100000-1 Reagent monoclonal anti-Kell Flacon 299.00 Destinaţie: pentru determinarea
antigenelor eritrocitari în sângele
donatorilor şi pacienţilor. Proprietăţi:
Tipul anticorpilor – clasa IgM.
Sensibilitate: a) cu antigenul
corespunzător aviditate în primele 15
secunde, metoda pe placă. b) intensitatea
reacţiei de la 3+ până la 4+, metoda pe
placă/tub cu eritrocitele standard.
Specificitate - conform Ag fără hemoliză
imună şi reacţii false de aglutinare.
Metoda de utilizare a reagentului pe
placă/tub la T° camerei 15-25 °C, examen
vizual. Aspectul exterior și interior - fără
rulouri şi precipitat. Forma de ambalare:
în flacoane de 10 ml, livrate în ambalaj
securizat, marcat şi etichetat de producător
cu menţionarea datelor de identitate
(denumire, număr lot, seria, termenii de
valabilitate, condiţii de păstrare). Datele
de identitate expuse pe cutie vor coincide
în mod obligator cu cele de pe eticheta
flaconului. Termenul de valabilitate la
livrare nu mai mic de 80 % din termenul
total de valabilitate a produsului -
Certificatul de conformitate CE sau SM, -
Declarația de conformitate și înregistrarea
în Registrul de Stat al dispozitivelor
medicale. - prezenţa instrucţiunii de
utilizare a produsului, în limba de stat, în
care se confirmă cerințele produsului -
Tranșele de livrare și locul lirarii -
Februarie 2020, IMSP conform anexei

8 Ser antiglobulinic polispecific
8.1 33100000-1 Ser antiglobulinic polispecific Flacon 738.00 Destinaţie: Pentru efectuarea testului

antiglobulinic (COOMBS) direct și
indirect, metoda în tub. Proprietăţi: -
conţine obligatoriu anticorpi anti- IgG şi
anti-C3d, care reacționează cu
imunoglobulinele și/sau complementul de
pe membrana eritrocitelor, provocând
aglutinarea eritrocitelor sensibilizate.
Forma de ambalare: în flacoane de 10 ml,
livrate în ambalaj securizat, marcat şi
etichetat de producător cu menţionarea
datelor de identitate (denumire, număr lot,
seria, termenii devalabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate expuse pe
cutie vor coincide în mod obligator cu cele
de pe etichet flaconului. Termenul de
valabilitate la livrare nu mai mic de 80 %
din termenul total de valabilitate a
produsului - Certificatul de conformitate
CE sau SM, - Declarația de conformitate
și înregistrarea în Registrul de Stat al
dispozitivelor medicale. - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului Tranșele de livrare și locul
lirarii - Februarie 2020, IMSP conform
anexei

9 IgG-celule acoperite
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9.1 33100000-1 IgG-celule acoperite Flacon 454.00 Destinaţie: pentru confirmarea şi validarea
rezultatelor negative în testul
antiglobulinic. Proprietăţi: Suspensie
eritrocitară: a) de grup sanguin 0; b)
sensibilizate (acoperite) cu IgG; c)
concentrație – cuprinsă între 2% și 5%.
Forma de ambalare: Flacoane de 10 ml,
livrate în ambalaje sigure, marcate şi
etichetate de către producător cu
informaţii (nume, număr de lot, numărul
de serie, termenele de valabilitate, condiţii
de depozitare). Datele de identificare
afişate pe cutie vor coincide cu eticheta
obligatorie a flaconului. Termen
valabilitate 64 zile. Termenul de
valabilitate la livrare nu mai mic de 80 %
din termenul total de valabilitate a
produsului - Certificatul de conformitate
CE sau SM, - Declarația de conformitate
și înregistrarea în Registrul de Stat al
dispozitivelor medicale. - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului - Tranșele de livrare și locul
lirarii Ianuarie 2020; Martie 2020; Mai
2020; Iulie 2020; Septembrie 2020;
Noiembrie 2020 - IMSP conform anexei.

10 Card cu gel pentru identificare antigene
ABO si Rhesus D

10.1 33100000-1 Card cu gel pentru identificare antigene
ABO si Rhesus D

Bucată 240.00 Unitate de masura - examinari Destinaţie:
Pentru determinarea antigenelor
eritrocitari în sângele donatorilor şi
pacienţilor după sistemul AB0 şi Rhesus
D. Proprietăţi: Coloane cu gel cu anticorpi
monoclonali anti-A, anti-B şi anti-D.
Configuraţii prezente: Anti - A, Anti - B,
Anti - AB, Anti - DVI+, Anti - DVI - și
control negativ. Aspectul - fără rulouri şi
precipitat, gel omogenizat. Compatibil cu
echipamentul din dotaţia laboratorului.
Forma de ambalare: Card cu şase coloane,
va fi ambalat separat în ambalaj sigur,
marcat şi etichetat de către producător cu
informaţii de identitate (denumire, număr
de lot/serie, termenul de valabilitate,
condiţiile de depozitare. Datele de
identificare de pe ambalaj vor coincide în
mod obligatoriu cu datele de pe fiecare
card. Termenul de valabilitate la livrare nu
mai mic de 80 % din termenul total de
valabilitate a produsului - Certificatul de
conformitate CE sau SM, - Declarația de
conformitate și înregistrarea în Registrul
de Stat al dispozitivelor medicale. -
prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care se
confirmă cerințele produsului Tranșele de
livrare și locul lirarii - Februarie 2020,
IMSP conform anexei

11 Card cu gel pentru fenotiparea
antigenelor eritrocitare a sistemului
Rhesus şi Kell
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11.1 33100000-1 Card cu gel pentru fenotiparea antigenelor
eritrocitare a sistemului Rhesus şi Kell

Bucată 240.00 Unitate de masura - examinari Destinaţie:
Pentru fenotiparea antigenelor eritrocitari
în sângele donatorilor şi pacienţilor după
sistemul Rhesus şi Kell. Proprietăţi:
Coloane cu gel cu anticorpi monoclonali
în următoarele configuraţii: anti-C, anti-c,
anti-E, anti-e, anti-Kell şi control negativ.
Aspectul - fără rulouri şi precipitat, gel
omogenizat. Compatibil cu echipamentul
din dotaţia laboratorului. Forma de
ambalare: Card cu şase coloane, va fi
ambalat separat în ambalaj sigur, marcat şi
etichetat de către producător cu informaţii
de identitate (denumire, număr de
lot/serie, termenul de valabilitate,
condiţiile de depozitare. Datele de
identificare de pe ambalaj vor coincide în
mod obligatoriu cu datele de pe fiecare
card. Termenul de valabilitate la livrare nu
mai mic de 80 % din termenul total de
valabilitate a produsului - Certificatul de
conformitate CE sau SM, - Declarația de
conformitate și înregistrarea în Registrul
de Stat al dispozitivelor medicale. -
prezenţa instrucţiunii de utilizare a
produsului, în limba de stat, în care se
confirmă cerințele produsului - Tranșele
de livrare și locul lirarii - Februarie 2020,
IMSP conform anexei

12 Eprubetă, tip VII
12.1 33100000-1 Eprubetă, tip VII Bucată 156150.00 Destinaţie: pentru realizarea examinărilor

imunohematologice, metoda în tub.
Proprietăţi: dimensiuni 10mm×75mm,
fără gel/soluţii de conservare şi/sau
anticoagulanţi. Forma de ambalare: livrat
în ambalaj, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor de
identitate (denumire produs, număr
lot/serie, termen de valabilitate, condiţii de
păstrare). Termenul de valabilitate la
livrare nu mai mic de 80 % din termenul
total de valabilitate a produsului -
Certificatul de conformitate CE sau SM, -
Declarația de conformitate și înregistrarea
în Registrul de Stat al dispozitivelor
medicale. - prezenţa instrucţiunii de
utilizare a produsului, în limba de stat, în
care se confirmă cerințele produsului
Tranșele de livrare și locul lirarii -
Februarie 2020, IMSP conform anexei

13 Eprubetă, tip I
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13.1 33100000-1 Eprubetă, tip I Bucată 35740.00 Destinaţie: pentru recoltarea sîngelui de la
pacient, pacient/recipient destinat
examinărilor de laborator. Proprietăţi:
volum 8-10 ml, asigurată cu conservant tip
EDTA. Forma de ambalare: livrat în
ambalaj, marcat şi etichetat de producător
cu menţionarea datelor de identitate
(denumire produs, număr lot/serie,
termenii de valabilitate, condiţii de
păstrare) şi notificările “DE UZ UNIC”,
“STERIL în interior”. Datele de identitate
expuse pe cutie vor coincide în mod
obligator cu cele de pe etichetele fiecărei
eprubete. Termenul de valabilitate la
livrare nu mai mic de 80 % din termenul
total de valabilitate a produsului -
Certificatul de conformitate CE sau SM, -
Declarația de conformitate și înregistrarea
în Registrul de Stat al dispozitivelor
medicale. - prezenţa instrucţiunii de
utilizare a produsului, în limba de stat, în
care se confirmă cerințele produsului -
Tranșele de livrare și locul lirarii -
Februarie 2020, IMSP conform anexei

14 Solutie cu putere ionică scăzută (LISS),
tip II

14.1 33100000-1 Solutie cu putere ionică scăzută (LISS), tip
II

Bucată 84.00 Destinaţie: pentru tehnica de aglutinare în
tub. Proprietăţi: - pH 6,5 - 7,0. - asigurarea
creşterii ratei de asociere a anticorpilor şi
îmbunătățirea reacţiei antigen/antcicorp;
Aspectul - lipsa opalescenței sau
particulelor la inspecția vizuala. Forma de
ambalare: în flacoane de 100ml, livrate în
ambalaj securizat, marcat şi etichetat de
producător cu menţionarea datelor de
identitate (denumire, număr lot, seria,
termenii devalabilitate, condiţii de
păstrare). Datele de identitate expuse pe
cutie vor coincide în mod obligator cu cele
de pe eticheta flaconului. Termenul de
valabilitate la livrare nu mai mic de 80 %
din termenul total de valabilitate a
produsului - Certificatul de conformitate
CE sau SM, - Declarația de conformitate
și înregistrarea în Registrul de Stat al
dispozitivelor medicale. - prezenţa
instrucţiunii de utilizare a produsului, în
limba de stat, în care se confirmă cerințele
produsului - Tranșele de livrare și locul
lirarii - Februarie 2020, IMSP conform
anexei

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 (se

va indica)
NU

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

NU

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

Corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de
calitate, pentur fiecare poziție în mod individual va fi
confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea
documentelor confirmative, cu inidcarea paginei din
ăașaportul tehnic, manualu utilizatorului, pliantul
produsului( emise de producător). Agentul economic va
evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehinică textul
care confirmă specificația în cauză. Certificatele de
calitate/standartizarea vor fi prezentate inclusiv cu anexle
corespunzătoare.

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 aplicarea semnăturii și a
ștampilei Ofertantului.

NU

3.9 Oferta Formularul ofertei F3.1 -original- confirmată prin aplicarea
semnăturii și a ștampilei Ofertantului.

DA

3.10 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform formularului
F3.3 - original- confirmată prin aplicarea semnăturii și a
ștampilei Ofertantului.

NU

3.11 Raportul financiar Ultimul raport financiar/situația financiară - copie-
confirmată prin aplicarea semnăturii și a ștampilei
Ofertantului.

NU

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 Formularul ofertei F 4.1 - original - confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului sau semnat electronic de catre Participant.

DA

3.16 Formularul ofertei F 4.2 - original - confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului sau semnat electronic de catre Participant.

DA

3.17 Garanţia pentru ofertă -original- prevăzută în punctul IPO 21; conform
formularului F 3.2 din documentația standard

DA

3.18 DUAE Formularul atașat la documentele licitației - original-
confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului

DA

3.19 Mostre - în termen de 5 zile de la solicitarea autorității contractante DA
3.20 Certificatul de efectuare sistematică a plăților impozitelor,

contribuțiilor
-copie- eliverat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea
certificatului - conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al
Republicii Moldova) confirmată prin aplicarea semnăturii și
a ștampilei Ofertantului.

DA

3.21 Confirmarea prezentării certificatului de origine pentru
produs la livrare

-copie- confirmată prin aplicarea semnăturii și a ștampilei
Ofertantului.

DA

3.22 Confirmarea proprietăților calitative a produsului, cu
indicarea acestora în instrucțiunea de utilizare a produsului

-original- confirmată prin aplicarea semnăturii și a ștampilei
Ofertantului.

DA

3.23 Instrucțiunea de utilizare a produsului, inclusiv și
traducerea în limba de stat

-copie sau original- confirmată prin aplicarea semnăturii și a
ștampilei Ofertantului.

DA

3.24 Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru
fiecare lot la fiecare tranșă

-original- confirmată prin aplicarea semnăturii și a ștampilei
Ofertantului.

DA

3.25 Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a
produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de
valabilitate a acestuia

-original- confirmată prin aplicarea semnăturii și a ștampilei
Ofertantului.

DA

4. Pregătirea ofertelor
4.1 Oferte alternative: Nu vor fi
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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. 19/00069 din 22.10.2019"

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:

In tranșe conform tabelului atașat

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. 19/00069 
Pentru achiziţionarea de: achiziţionărea centralizateă de reagenţi de laborator şi alte
materiale consumabile necesare în testările imunohematologice a sângelui pacienţilor-
recipienţi de componente sanguine şi compatibilizarea sanguină pretransfuzională,
pentru anul 2020 
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: 22.10.2019 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: 022-88-43-25 (48) 
Fax: 022884245 
E-mail: office@capcs.md 
Data-limită pentru depunerea ofertelor este: 
Data, Ora: 22.10.2019 10:00

5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la
următoare adresă:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1 
Tel: 022-88-43-25 (48) 
Data, Ora: 22.10.2019 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:

22.10.2019

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

7.2 Suma Garanţiei de bună execuţie (se
stabileşte procentual din preţul
contractului adjudecat)):

5.00%



10.10.2019 https://etender.gov.md/private/downloadContent

https://etender.gov.md/private/downloadContent 11/11

7.3 Garanţia de bună execuţie a
contractului:

Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială)
conform formularului F 5.2 din secţiunea a 5-a – Formulare de contract
sau
Garanţia de bună execuţie 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 de buna execuţie a contractului nr. 19/00069 din 22.10.2019"

7.5 Numărul maxim de zile pentru
semnarea şi prezentarea contractului
către autoritatea contractantă:

15 zile

Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat
“REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului
Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: 

PATIC EDUARD ________________________________
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