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Buletin Nr 47 din 28.07.2020

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 20/00120

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

BOTICA AURELIA

Obiectul achiziţiei
Achiziția testelor pentru detectarea noului tip de
coronavirus, conform necesităților IMPS Spitalul de
Dermatologie și Maladii Comunicabile, pentru anul 2020

Cod CPV 33100000-1
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini http://capcs.md/anunturi-licitatii-1-2/

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun.
Chişinău, str. Korolenko 2/1

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul
de sarcini

De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Rechizitele contului de garantare a contractului:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Termenul de depunere a ofertelor 05.08.2020 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 05.08.2020 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=32425307 



ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI

nr. 20/00120 28.07.2020din

Denumirea autorităţii contractante: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

Achiziția testelor pentru detectarea noului tip de coronavirus, conform necesităților IMPS
Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile, pentru anul 2020Obiectul 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.:  47  din  28.07.2020.

În scopul achiziţionării "Achiziția testelor pentru detectarea noului tip de coronavirus, conform necesităților IMPS Spitalul de
Dermatologie și Maladii Comunicabile, 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 Teste  pentru detectarea noului tip de
coronavirus

300.00Bucată1.1 Set de izolare a ARN virusului SARS CoV-2 1) Set de extragere a ARN virusului
SARS-CoV-2 din materialul
biologic. Să conțină: Soluția de
lizare; Soluția d precipitare; Soluția
de spălare 3; Soluția de spălare4 ;
ARN buffer; Controlul negativ al
probei; Controlul intern; Controlul
pozitiv al virusului SARS CoV-2 *
2) .Testele să conțină marcajul
IVD, CE/ Declarația de
conformitate CE;
2.    Producătorul să prezinte
certificatul ISO 9001 obligator, iar
ISO 13485 opțional;
3.    Furnizorul de teste să dețină
certificatul ISO 9001;
4.    La livrare să se prezinte
certificat de calitate per lotul
distribuit. Termenul de valabilitate
restant (la momentul livrării) va
constitui min. 80% din termenul
total al produsului.

33100000-1

300.00Bucată1.2 Teste PCR pentru detecția virusului SARS
CoV-2

1) Set de amplificare și detecția a
virusului SARS CoV-2 care conține
citește reacția pe doua canale
Control intern și controlul probei.
Setul va conține:
1.    Master Mix PCR
2.    PCR buffer negativ -R
3.    Taq polimeraza
4.    Mix pentru revers
5.    Control negativ
Etapa de transcrierea inversă a
ARN și amplificarea ADNc cu
detectarea hibridării-fluorescență
obligator în timp real. Timpul de
amplificare și detecție să nu
depășească 2 ore.
Sensibilitatea ≥ 97%
Specificitatea ≥ 97%. *2) .

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

300.00Bucată1.2 Teste PCR pentru detecția virusului SARS
CoV-2

Testele să conțină marcajul IVD,
CE /Declarația de conformitate CE;
2.    Producătorul să prezinte
certificatul ISO 9001 obligator, iar
ISO 13485 opțional;
3.    Furnizorul de teste să dețină
certificatul ISO 9001;
4.    La livrare să se prezinte
certificat de calitate per lotul
distribuit. Termenul de valabilitate
restant (la momentul livrării) va
constitui 80% din termenul total al
produsului.

33100000-1

2 Teste  pentru detectarea noului tip de
coronavirus

384.00Bucată2.1 ELISA IgM COVID-19 Testul imuno-enzimatic pentru
determinarea Anticorpi IgM la
COVID-19 în serul uman și plasmă.
Marcajul „in vitro” și CE.
Microplacile sunt acoperite cu
antigeni recombinanti
imunodominanti specifici COVID-
19. Faza solidă este tratată mai întâi
cu proba diluată și IgM sunt
capturate, dacă sunt prezente, de
antigeni. După spălarea tuturor
celorlalte componente ale
eșantionului, în a doua anticorpi
legați de incubație sunt detectați
prin adăugarea de anticorpi anti-
hIgM specifici policlonali, marcați
cu peroxidază (HRP).
Enzima capturată pe faza solidă,
care acționează asupra amestecului
substrat / cromogen, generează un
semnal optic care este proporțional
cu cantitatea de IgM anti COVID-
19 prezentă în probă. O valoare
limită permite ca densitățile optice
să fie interpretate în rezultate
negative și pozitive ale IgM
COVID-19. La montarea reacție să
nu fie necesar mai mult de 5
controale (pozitive și negative).
Setul trebuie să conțină toate
accesoriile necesare efectării
testului.
Setul trebuie să conțină:
1.    Microplăci;
2.    Control Negativ;
3.    Control pozitiv;
4.    Enzima de conjugare;
5.    Substratul;
6.    Diluant de analiză;
7.    Diluant de probă;
8.    Buffer de spălare concentrat;
9.    Acid sulfuric;
10.    Plăcuțe de etanșare a plăcilor.
Sensibilitatea ≥ 98%
Specificitatea ≥ 98%
Setul de reactivi să conțină o
cantitate suficientă de Control
Negativ și Pozitiv pentru cel puțin 5
run-uri din 96 teste posibil.
Testele ELISA IgM și IgG sa fie
oferite de la același producător. 1.

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

384.00Bucată2.1 ELISA IgM COVID-19 Testele să conțină marcajul IVD,
CE/Declarația de conformitate CE;
2.    Producătorul să prezinte
certificatul ISO 9001 obligator și
ISO 13485;
3.    Furnizorul de teste să dețină
certificatul ISO 9001;
4.    La livrare să se prezinte
certificat de calitate per lotul
distribuit. Termenul de valabilitate
restant (la momentul livrării) va
constitui 80% din termenul total al
produsului.

33100000-1

576.00Bucată2.2 ELISA IgG COVID-19 Testul imuno-enzimatic pentru
determinarea Anticorpi IgG la
COVID-19 în serul uman și plasmă.
Marcajul „in vitro” și CE.
Microplasele sunt acoperite cu
antigeni recombinanti
imunodominanti specifici COVID-
19. Faza solidă este tratată mai întâi
cu proba diluată și IgG sunt
capturate, dacă sunt prezente, de
antigeni. După spălarea tuturor
celorlalte componente ale
eșantionului, în a doua anticorpi
legați de incubație sunt detectați
prin adăugarea de anticorpi anti-
hIgG specifici policlonali, marcați
cu peroxidază (HRP).
Enzima capturată pe faza solidă,
care acționează asupra amestecului
substrat / cromogen, generează un
semnal optic care este proporțional
cu cantitatea de IgG anti COVID-
19 prezentă în probă. O valoare
limită permite ca densitățile optice
să fie interpretate în rezultate
negative și pozitive ale IgG
COVID-19. La montarea reacție să
nu fie necesar mai mult de 5
controale (pozitive și negative).
Setul trebuie să conțină toate
accesoriile necesare efectuării
testului.
1.    Microplăci;
2.    Control Negativ;
3.    Control pozitiv;
4.    Enzima de conjugare;
5.    Substratul;
6.    Diluant de analiză;
7.    Diluant de probă;
8.    Buffer de spălare concentrat;
9.    Acid sulfuric;
10.    Plăcuțe de etanșare a plăcilor.
 Sensibilitatea ≥ 98%
 Specificitatea  ≥90%
Setul de reactivi să conțină o
cantitate suficientă de Control
Negativ și Pozitiv pentru cel puțin 5
run-uri din 96 teste posibil.
Testele ELISA IgM și IgG sa fie
oferite de la același producător. *1.
Testele să conțină marcajul IVD,
CE/Declarația de conformitate CE;
2.    Producătorul să prezinte

33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

576.00Bucată2.2 ELISA IgG COVID-19 certificatul ISO 9001 obligator și
ISO 13485l;
3.    Furnizorul de teste să dețină
certificatul ISO 9001;
4.    La livrare să se prezinte
certificat de calitate per lotul
distribuit. Termenul de valabilitate
restant (la momentul livrării) va
constitui 80% din termenul total al
produsului,

33100000-1

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
în termen de pînă la 20 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarilor
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

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

Nu se cere Nu

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
proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului

Nu

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 (se va indica)

Nu

9 Oferta Original, formularul F3.1 completat conform
modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 175/2018 - confirmat prin aplicarea ștampilei și
semnăturii participantului

Da

10 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform
Formularului (se va indica)

Nu

11 Raportul financiar Ultimul raport financiar/situația financiară - Copie –
confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului.

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

îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)

15 Formularul F 4.2 - original, completat conform modelului aprobat prin
Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 175/2018 -
confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii
participantului

Da

16 Formularul F 4.1 - original, completat conform modelului aprobat prin
Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 175/2018 -
confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii
participantului

Da

17 Garanția pentur ofertă original, conform pct. 4 din FDA Da
18 Declarație cu privire la prezentarea a mostrelor pentru produsele

noi sau necunoscute pentru medici, în termen de 5 zile
de la solicitarea autorității contractante- original
semnat și ștampilat de către operatorul economic-
original, confirmat prin aplicarea semnăturii și a
ștampilei ofertantului. Notă: mostrele se vor prezenta
în două exemplare

Da

19 Declarație  privind termenul de valabilitate restant (la momentul
livrării) va constitui 80% din termenul total al
produsului- original, confirmat prin aplicarea ștampilei
și semnăturii participantului

Da

20 Certificat de atribuire a contului bancar - copie- confirmată prin semnătură și ștampila
operatorului.

Da

21 Lista fondatorilor operatorilor economice (nume,
prenume, cod personal)

- confirmată prin aplicarea semnăturii și a ștampilei
ofertantului.

Da

22 Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de
bugetul public național

-copie- eliberată de Serviciul Fiscal de Stat
(valabilitatea certificatului -confrm cerințelor
Inspectoratului Fiscal al RM) confirmată prin aplicarea
semnăturii și a ștampilei ofertantului.

Da

23 DUAE original, conform modelului atașat, confirmat prin
aplicarea semnăturii și 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: BOTICA AURELIA, Specialist achiziții, secția achiziții dispozitive medicale

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: 05.08.2020 10:00
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1pe adresa:

În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnatăNOTĂ:
în original precum  și documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoaredin  data desfășurării procedurii.

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

05.08.2020 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
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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: ANTOCI IVAN
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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: Achiziția testelor pentru detectarea noului tip de coronavirus, conform necesităților
IMPS Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile, pentru anul 2020

1.3. Numărul procedurii: 20/00120
1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Cerere a ofertelor de preţuri
1.5. Codul CPV: 33100000-1
1.6. Numărul şi data Buletinului

Achiziţiilor Publice:
47 din 28.07.2020

1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor
publici:

CNAM

1.8. Administratorul alocaţiilor bugetare: Centru pentru Achizitii Publice Centralizate în Sănătate
1.9. Plăţi/mijloace financiare din partea

partenerului de dezvoltare:
Nu se utilizează

1.10. Denumirea cumpărătorului: CAPCS
1.11. Destinatarul: IMPS Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile
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: BOTICA AURELIA

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 Teste pentru detectarea noului tip de
coronavirus

1.1 33100000-1 Set de izolare a ARN virusului SARS CoV-
2

Bucată 300.00 1) Set de extragere a ARN virusului
SARS-CoV-2 din materialul biologic. Să
conțină: Soluția de lizare; Soluția d
precipitare; Soluția de spălare 3; Soluția
de spălare4 ; ARN buffer; Controlul
negativ al probei; Controlul intern;
Controlul pozitiv al virusului SARS CoV-
2 * 2) .Testele să conțină marcajul IVD,
CE/ Declarația de conformitate CE; 2.
Producătorul să prezinte certificatul ISO
9001 obligator, iar ISO 13485 opțional; 3.
Furnizorul de teste să dețină certificatul
ISO 9001; 4. La livrare să se prezinte
certificat de calitate per lotul distribuit.
Termenul de valabilitate restant (la
momentul livrării) va constitui min. 80%
din termenul total al produsului.
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1.2 33100000-1 Teste PCR pentru detecția virusului SARS
CoV-2

Bucată 300.00 1) Set de amplificare și detecția a virusului
SARS CoV-2 care conține citește reacția
pe doua canale Control intern și controlul
probei. Setul va conține: 1. Master Mix
PCR 2. PCR buffer negativ -R 3. Taq
polimeraza 4. Mix pentru revers 5.
Control negativ Etapa de transcrierea
inversă a ARN și amplificarea ADNc cu
detectarea hibridării-fluorescență obligator
în timp real. Timpul de amplificare și
detecție să nu depășească 2 ore.
Sensibilitatea ≥ 97% Specificitatea ≥ 97%.
*2) . Testele să conțină marcajul IVD, CE
/Declarația de conformitate CE; 2.
Producătorul să prezinte certificatul ISO
9001 obligator, iar ISO 13485 opțional; 3.
Furnizorul de teste să dețină certificatul
ISO 9001; 4. La livrare să se prezinte
certificat de calitate per lotul distribuit.
Termenul de valabilitate restant (la
momentul livrării) va constitui 80% din
termenul total al produsului.

2 Teste pentru detectarea noului tip de
coronavirus
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2.1 33100000-1 ELISA IgM COVID-19 Bucată 384.00 Testul imuno-enzimatic pentru
determinarea Anticorpi IgM la COVID-19
în serul uman și plasmă. Marcajul „in
vitro” și CE. Microplacile sunt acoperite
cu antigeni recombinanti imunodominanti
specifici COVID-19. Faza solidă este
tratată mai întâi cu proba diluată și IgM
sunt capturate, dacă sunt prezente, de
antigeni. După spălarea tuturor celorlalte
componente ale eșantionului, în a doua
anticorpi legați de incubație sunt detectați
prin adăugarea de anticorpi anti-hIgM
specifici policlonali, marcați cu
peroxidază (HRP). Enzima capturată pe
faza solidă, care acționează asupra
amestecului substrat / cromogen,
generează un semnal optic care este
proporțional cu cantitatea de IgM anti
COVID-19 prezentă în probă. O valoare
limită permite ca densitățile optice să fie
interpretate în rezultate negative și
pozitive ale IgM COVID-19. La montarea
reacție să nu fie necesar mai mult de 5
controale (pozitive și negative). Setul
trebuie să conțină toate accesoriile
necesare efectării testului. Setul trebuie să
conțină: 1. Microplăci; 2. Control Negativ;
3. Control pozitiv; 4. Enzima de
conjugare; 5. Substratul; 6. Diluant de
analiză; 7. Diluant de probă; 8. Buffer de
spălare concentrat; 9. Acid sulfuric; 10.
Plăcuțe de etanșare a plăcilor.
Sensibilitatea ≥ 98% Specificitatea ≥ 98%
Setul de reactivi să conțină o cantitate
suficientă de Control Negativ și Pozitiv
pentru cel puțin 5 run-uri din 96 teste
posibil. Testele ELISA IgM și IgG sa fie
oferite de la același producător. 1. Testele
să conțină marcajul IVD, CE/Declarația
de conformitate CE; 2. Producătorul să
prezinte certificatul ISO 9001 obligator și
ISO 13485; 3. Furnizorul de teste să
dețină certificatul ISO 9001; 4. La livrare
să se prezinte certificat de calitate per lotul
distribuit. Termenul de valabilitate restant
(la momentul livrării) va constitui 80%
din termenul total al produsului.
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2.2 33100000-1 ELISA IgG COVID-19 Bucată 576.00 Testul imuno-enzimatic pentru
determinarea Anticorpi IgG la COVID-19
în serul uman și plasmă. Marcajul „in
vitro” și CE. Microplasele sunt acoperite
cu antigeni recombinanti imunodominanti
specifici COVID-19. Faza solidă este
tratată mai întâi cu proba diluată și IgG
sunt capturate, dacă sunt prezente, de
antigeni. După spălarea tuturor celorlalte
componente ale eșantionului, în a doua
anticorpi legați de incubație sunt detectați
prin adăugarea de anticorpi anti-hIgG
specifici policlonali, marcați cu
peroxidază (HRP). Enzima capturată pe
faza solidă, care acționează asupra
amestecului substrat / cromogen,
generează un semnal optic care este
proporțional cu cantitatea de IgG anti
COVID-19 prezentă în probă. O valoare
limită permite ca densitățile optice să fie
interpretate în rezultate negative și
pozitive ale IgG COVID-19. La montarea
reacție să nu fie necesar mai mult de 5
controale (pozitive și negative). Setul
trebuie să conțină toate accesoriile
necesare efectuării testului. 1. Microplăci;
2. Control Negativ; 3. Control pozitiv; 4.
Enzima de conjugare; 5. Substratul; 6.
Diluant de analiză; 7. Diluant de probă; 8.
Buffer de spălare concentrat; 9. Acid
sulfuric; 10. Plăcuțe de etanșare a plăcilor.
Sensibilitatea ≥ 98% Specificitatea ≥90%
Setul de reactivi să conțină o cantitate
suficientă de Control Negativ și Pozitiv
pentru cel puțin 5 run-uri din 96 teste
posibil. Testele ELISA IgM și IgG sa fie
oferite de la același producător. *1. Testele
să conțină marcajul IVD, CE/Declarația
de conformitate CE; 2. Producătorul să
prezinte certificatul ISO 9001 obligator și
ISO 13485l; 3. Furnizorul de teste să
dețină certificatul ISO 9001; 4. La livrare
să se prezinte certificat de calitate per lotul
distribuit. Termenul de valabilitate restant
(la momentul livrării) va constitui 80%
din termenul total al produsului,

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

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

Nu se cere NU

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
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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 (se
va indica)

NU

3.9 Oferta Original, formularul F3.1 completat conform modelului
aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 175/2018 -
confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii
participantului

DA

3.10 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform Formularului
(se va indica)

NU

3.11 Raportul financiar Ultimul raport financiar/situația financiară - Copie –
confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului.

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 Formularul F 4.2 - original, completat conform modelului aprobat prin
Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 175/2018 - confirmat
prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului

DA

3.16 Formularul F 4.1 - original, completat conform modelului aprobat prin
Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 175/2018 - confirmat
prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului

DA

3.17 Garanția pentur ofertă original, conform pct. 4 din FDA DA
3.18 Declarație cu privire la prezentarea a mostrelor pentru produsele noi

sau necunoscute pentru medici, în termen de 5 zile de la
solicitarea autorității contractante- original semnat și
ștampilat de către operatorul economic- original, confirmat
prin aplicarea semnăturii și a ștampilei ofertantului. Notă:
mostrele se vor prezenta în două exemplare

DA

3.19 Declarație privind termenul de valabilitate restant (la momentul livrării)
va constitui 80% din termenul total al produsului- original,
confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii
participantului

DA

3.20 Certificat de atribuire a contului bancar - copie- confirmată prin semnătură și ștampila operatorului. DA
3.21 Lista fondatorilor operatorilor economice (nume, prenume,

cod personal)
- confirmată prin aplicarea semnăturii și a ștampilei
ofertantului.

DA

3.22 Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de
bugetul public național

-copie- eliberată de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea
certificatului -confrm cerințelor Inspectoratului Fiscal al
RM) confirmată prin aplicarea semnăturii și a ștampilei
ofertantului.

DA

3.23 DUAE original, conform modelului atașat, confirmat prin aplicarea
semnăturii și ștampilei ofertantului

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. 20/00120 din 05.08.2020"
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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:

în termen de pînă la 20 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarilor

4.7 Metoda şi condiţiile de plată vor fi: în termen de 30 zile bancare 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:
Cerere a ofertelor de preţuri nr. 20/00120 
Pentru achiziţionarea de: Achiziția testelor pentru detectarea noului tip de coronavirus,
conform necesităților IMPS Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile, 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: 05.08.2020 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: 05.08.2020 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: 05.08.2020 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:

05.08.2020

6.2 Modalitatea de efectuare a evaluării: per lot, la 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%

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. 20/00120 din 05.08.2020"

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

10 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
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Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: 

ANTOCI IVAN ________________________________
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