




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

nr. 20/00218 23.10.2020din

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

Achiziționarea dispozitivelor medicale cu coduri generice, conform necesităților IMSP SCM
,,Gheorghe Paladi", IMSP SCM ,,Sfinta Treime" si  IMSP SCM ,,Sf. Arhanghel Mihail"
pentru combaterea COVID-19

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.:  71  din  23.10.2020.

În scopul achiziţionării
"Achiziționarea dispozitivelor medicale cu coduri generice, conform necesităților IMSP SCM ,,Gheorghe
Paladi", IMSP SCM ,,Sfinta Treime" si  IMSP SCM ,,Sf. Arhanghel Mihail"  pentru combaterea COVID-
19"

conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2020
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Bugetul local

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 Ventilator pulmonar adult (caracteristici
avansate)

7.00Bucată1.1 Ventilator pulmonar adult (caracteristici
avansate)

Descriere Ventilatoarele mecanice
oferă suport ventilator al pacienților
critici, cu probleme respiratorii
severe: ARDS, BPOC, statut
astmatic, obezitate morbidă,
hipertensiune pulmonară, plămân
unic, pneumonii masive bacteriene,
trombembolii, embolii lipidice etc.)
Parametrul    Specificația
Tip Mobil, pe suport cu rotile  da
Tip pacient adult  da
Gama de control/setări Volum tital
(inspirator)  ≥ 50-2000 ml
 Flux inspator de vîrf (peak flow)
6-180 L/min
 Presiune inspir, Inspiratory
pressure (Pinsp)  0-100 cmH2O
 Frecvența respiratorie, Ventilation
frequency (RR)  0-80 rpm Adult
 Timp inspir, Inspiration time (Ti)
0.2 - 5s
 Timp expir  da
 Rata I:E  1:9 to 4:1
 Pauză la inspir  da
 Pauză la expir  da
 FiO2, %  21-100
 Buton pentru respirație manuală
da
 PEEP/CPAP  0-50 cmH2O
 Suport presiune, Pressure assist
(Psupp)   0-100 cmH2O
 Nebulizator  da
 Mecanism triger Presiune -0.5-15
cmH20
  Flux 0.5-20 L/min
 Buton 100 % O2  da
 Blocarea panoului de control  da
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

7.00Bucată1.1 Ventilator pulmonar adult (caracteristici
avansate)

Moduri de operare Modul A/C V-
A/C Volum respirator da
  P-A/C presiune respiratorie da
 Modul SIMV V-SIMV volum
respirator da
  P-SIMV presiune respiratorie da
 Modul CPAP CPAP/PEEP  da
  masca CPAP/PEEP  "da
"
 Modul Apnea-backup  da
 Moduri de control inteligent  sau
combinat al respirației   da
 Ventilație neinvazivă (NIV) prin
intermediul măștii  da
 Modul Bilevel  da
 APRV  "da
"
Parametri monitorizați/afișaț Cstat
(complianța statică), Static
compliance  da
 Cdyn (complianța dinamică),
Dynamic compliance  da
 Presiunea transpulmonară
(Transpulmonary pressure)  da
 Rezistența în căile respiratorii  da
 Presiunea PEEP  da
 Volumul total  da
 FiO2  da
 ETCO2  da
 SpO2  da
 Rata respiratorie   da
 Timp inspir   da
 Timp expir  da
 Rata I:E  da
 Volumul minutar spontan  da
Alarme pacient FiO2 mare/mic  da
 Volum minutar mare/mic  da
 Presiune inspir mare/mică  da
 PEEP mare  da
 Apnea  da
 Presiune/ocluzie continuă ridicată
da
 Scurgeri a amestecului gazos din
circuit (gas leak alarm)  da
 Circuit respirator deconectat  da
Alarme echipament Lipsă
alimentare gaz  da
 Lipsă alimentare electrică  da
 Baterie descărcată  da
 Eroare de sistem  da
 Auto-diagnostic  da
Display LCD TFT  da
 Touchscreen  da
 Mărimea  ≥ 15 inch
 Ajustarea luminozității
(Brightness)  da
Alte cerințe Valve unidirecționale
detașabile  da
 Senzor O2, tip paramagnetic  da,
paramagnetic
 Sensorul de flux detașabile, să nu
fie integrat în ventilator sau integrat
în circuitul de pacient  da,
detașabile
Sursa de aer "Integrat în
dispozitivului, tip turbină, acționat
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

7.00Bucată1.1 Ventilator pulmonar adult (caracteristici
avansate)

electric
"  da
Sursa de O2 Posibilitatea de
conectare la sursa centralizată de
O2   da
 Presiunea de lucru admisibilă  2.8 -
6.0 bar
Alimentare Electrică Rețea electrică
220 V, 50  Hz da
  Baterie internă reîncărcabilă da
  Timp operare baterie  ≥ 2 h
Accesorii
Circuite respiratorii adult tip
reutilizabil 2 set.
Mască respiratorie adult tip
reutilizabil  1 set.
Monitorizarea ETCO2 Prin
intermediul unui trazductor
reutilizabil. Să fie inclus toate
componentele necesare pentru
posibilitatea de monitorizare
ETCO2 la a minim 40 de pacienți.
da, 40 de pacienți
Monitorizarea SpO2 Senzor
reutilizabil, tip cleste, pacient adult
2 buc.
Umidificator  Indicați modelul
oferit  model
 Umidificator cu mentinerea
temperaturi si umidificarea aerului
în regim automa, Compatibil cu
ventilatorul   da
 Minim două regimuri de
funcționare: invaziv și neinvaziv
da
Cameră de umidificare adult tip
reutilizabil 2 buc.
Filtre antibacteriale adult unică
utilizare 100 buc.
Senzor de debit adult tip reutilizabil
2 buc.
Plamăn de test adult tip reutilizabil
1 buc.
Suport pe rotile Indicați modelul
oferit  model
 Min. 4 rotile  da
 Min. 2 roți cu frînă  da
 Braț articulat pentru fixarea
furtunelor respiratorii  da
 Suport pentru fixarea/atașarea
cablurilor electrice, furtunul aer,
oxigen pentru transportare,
depozitare  da
 Mîner pentru transportare  da
Cerințe față de produs și furnizor
Manual de utilizare (in limba de
stat)   da
Manual de service, de intretinere
tehnica a dispozitivului cu parolele
de acces   da
"Training pentru bioingineri
(intretinerea dispozitivului,
mentenanta,
calibrarea, etc.)"   da
"Training pentru utilizator
(principiul de lucru, regimuri de
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

7.00Bucată1.1 Ventilator pulmonar adult (caracteristici
avansate)

ventilare,
 intretinere, alte)"   da
Conformitate cu directiva 93/42
CEE   da
Certificat CE și Declarație de
conformitate CE cu anexele
corespunzătoare  pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată
prin semnatura și ștampila
participantului   da
Modelul de ventilator este
înregistrat în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale sau dovada
notificării Agenției Medicamentului
și Dispozitivelor Medicale cu
scopul de îregistrare a modelului de
ventilator în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale.    da
Termen de garanție: minim 24 luni
da

Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

2 Unitate de radiografie, mobilă
2.00Bucată2.1 Unitate de radiografie, mobilă Descriere Sistem radiografic digital

pe consolă mobilă
Parametru  Specificaţie
Dimensiuni Greutate maxima
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată2.1 Unitate de radiografie, mobilă acceptabila ≤ 250 kg
Puterea generator  ≥ 32 kW
ANOD TUB Raze X Capacitate
termică, HU  ≥ 40000
 kVp, Diapazon   ≥ 40-125
 mA Diapazon  ≥ 50-200
 mAs Diapazon   Ajustabil
 Pata focală, mm  " Pata focală, mm
0.8 -1.3, ±0.2
pata focala mica 0.6-0.8
pata focala mare 1.1-1.3"
 Timp de expunere 0,001-2,0 s
SID DIAPAZON, cm  ≥ 140
INDICATORI  Tip  Digital
 kVp  Digital
 mAs  Digital
DETECTOR DIGITAL  Tip  CSI
 Rezoluţie matrice ≥ 2300x2800
pixels
 Pixel ≤ 150 µm
 Gradaţie  ≥ 14 biti
 Dimensiune, cm  ≥ 35x43
 Timp pînă la apariţia imaginii
Max 5 sec
 Tip conectare la unitate Serial,
USB, Eth, WiFi
 Baterii  da
 Incarcator baterii da
DAP–metru  da
CENTRARE PACIENT/ LUMINA
COLIMATOR   da
CERINŢE ALIMENTARE   Toate
componentele echipamentului
electric se vor conecta la priză prin
fişă de reţea de tip F  “Schuko”
  Electricitate: 220  Volţi
monofazic, Frecvenţa 50 Hz
  Cablu Minim 5 m
Loc lucru (PC1) integrat in consola
mobila Loc lucru laborant: PC cu
accesorii, monitor si SW integrat
pentru achizitie si
prelucrare/stocare a imaginilor x-
ray, interfata control generator da
 CPU ≥ Core i5, sau echivalent
 Sistem de operare Windows 10 sau
echivalent
 Memorie operativa ≥ 4 Gb
 Memorie HDD ≥ 500 Gb
 Recorder DVD/RW da
 Accesorii claviatura, maus
 Monitor LCD medical, Touch
screen, (IPS fara stralucire) ≥ 19
inch
 SW:
 Baza de date pacienti, posibilitate
de vizualizare si redactare a
imaginelor captate de pe detector da
 Detectare pozitionare corecta a
grilei (conform APR) da
 Posibilitate de configurare a
tabelelor APR da
 Legatura cu generatorul de raze -x
prin intermediul tabelelor APR da
 Menegmentul dozei acumulate de
pacient (legatura cu DAP-metru) da
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată2.1 Unitate de radiografie, mobilă  Legatura cu Server DICOM
(DICOM MWL SCU) da
 Posibilitate de lucru cu multiple
Servere (DICOM store SCU) da
 Posibilitate de conetare printer
(DICOM print SCU) da
 Stocare pe purtator optic (CD,
DVD) a imaginilor in format
DICOM da
 Posibilitate diagnosticare ajustare
SW de la distanta da
 WiFi  ≥ 802.11b/g
 Compatibilitate totala DICOM 3.0
Loc lucru (PC2) medic Loc lucru
medic imagist: PC cu accesorii,
monitor si SW integrat pentru
prelucrare/ stocare, schimb de date
cu reteaua DICOM da
 Procesor ≥ Core i5, sau echivalent
 Sistem de operare Windows 7 sau
echivalent
 Memorie operativa ≥ 4 Gb
 Memorie HDD ≥ 500 Gb
 Recorder DVD/RW da
Accesorii claviatura, maus, UPS da
Monitor LCD Medical IPS fara
efect de stralucire, 2 Mp ≥ 21 inch
SW: Baza de date pacieti,
posibilitate de vizualizare si
redactare a imaginelor primite de la
locu de lucru 1 si reteua DICOM da
 Legatura cu Server DICOM
(DICOM MWL SCU) da
 Posibilitate de lucru cu multiple
Servere (DICOM store SCU) da
 Posibilitate de conectare printer
(DICOM print SCU) da
 Stocare pe purtator optic (CD,
DVD) a imaginilor in format
DICOM da
 Posibilitate diagnosticare ajustare
SW de la distanta da
 Compatibilitate totala DICOM 3.0
Alimentare electrica 220V, 50Hz cu
impamintare da
Accesorii Complect de procetie
radiologic (guleras, sort, fusta) 1
set.
 Sirma mobila pe rotile de protectie
x-ray a tehnicianului in timpul
expunerii da
Instalare/service Instalare inclusiv
raport de evaluare a calitatii
(Controlul calitatii sau raport de
testare de la producator) da
 Existenta centru de deservire in
RM cu ingineri locali acreditati de
producator da
 Posibilitatea de service post
garantie (contra plata) pe un termen
de min 7 ani
Manual de utilizare (in limba de
stat)  da
"Manual de service, de intretinere
tehnica a dispozitivului cu
parolele de acces"  da
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

2.00Bucată2.1 Unitate de radiografie, mobilă Training pentru bioingineri
(intretinerea dispozitivului,
mentenanta, calibrarea, etc.)  da
Training pentru utilizator
(principiul de lucru, regimuri de
scanare,  intretinere, alte)  da
Certificat CE sau Declarație de
conformitate cu anexele
corespunzătoare  pentru produsele
oferite, valabil, copie confirmată
prin semnatura și ștampila
participantului  da
Să fie înregistrat în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale,
Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale pînă la
punerea în exploatare  da
Termen de garanție: minim 24 luni
da

 Posibilitatea de service post
garantie (contra plata) pe un termen
de min 7 ani
Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

3 Concentrator de oxigen 10L

30.00Bucată3.1 Concentrator de oxigen 10L Descriere Dispozitiv utilizat pentru33100000-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

30.00Bucată3.1 combaterea hipoxiei pacientului.
Parametru Specificatie
Tip portabil pe 4 roți
Concentrația O2 in fluxul produs ≥
90%
Reglarea concentrației de O2 da
Reglarea fluxului de O2 în limitele
min. 2 - 10 L/min
Indicatorul fluxului
grafic/numeric/analogic
Nivelul zgomotului produs ≤ 55 dB
Display grafic (afișaj parametri de
lucru) LED, LCD
Prezența filtrelor de particole
aeriene praf, bacteriene, HEPA, etc
Ieșiri pentru tubul de O2 minim 1
Alarme vizuale dacă concentratia
O2 ≤ 82%  da
Alarme sonore dacă fluxul este
redus da
Deviere la concetratia de O2 ±3%
Borcan de umidificare a O2 2 buc.
Mască facială reutilizabilă, pacient
adult 2 buc.
Tubul și canula nazală 10 set.
Filtru de particole aerian, rezervă 1
buc.
Alimentare 220 V 50 Hz
Pentru dispozitivele medicale
Înregistrate în Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale să se prezinte -
certificat/extras de înregistrare în
Registrul de stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenția
Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale (copie semnată și
ștampilată de către participant)*
Pentru dispozitivele medicale care
nu sunt înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a
AMED se vor prezenta Certificatele
: Certificat de la producător ce
atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului. *Certificat CE sau
declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității
cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie-
confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului.
Documente confirmative: *Manuale
de service în una din limbile de
circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de
utilizare cu prezentarea traducerii la
momentul livrării în limba de stat -
copie– confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului. *Catalogul
producătorului/prospecte/document
e tehnice, pe suport hîrtie sau în
format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

30.00Bucată3.1 Concentrator de oxigen 10L referinta/modelul articolului atribuit
numarului de lot oferit.

33100000-1

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
în termen de 20 de zile din data semnării contractului
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 Formularul ofertei F3.1 - original - confirmat prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Ofertantului;

Da

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

Nu

11 Raportul financiar Ultimul raport finaciar/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
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)

Nu se cere Nu

15 Formularul ofertei F 4.1  original - conform Formularului electronic plasat pe
site (www.capcs/dispozitive medicale/anunturi
licitatii)confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului. Participantul va prezenta formularul
ofertei F 4.1 în format electronic pe suport CD
împreună cu oferta. Informația din formularul ofertei F
4.1 pe suport hîrtie obligatoriu va fi identică cu
informația prezentată în format electronic.

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

16 Formularul ofertei F 4.2 - original - conform Formularului electronic plasat pe
site (www.capcs/dispozitive medicale/anunturi
licitatii)confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului. Participantul va prezenta formularul
ofertei F 4.2 în format electronic pe suport CD
împreună cu oferta. Informația din formularul ofertei F
4.2 pe suport hîrtie obligatoriu va fi identică cu
informația prezentată în format electronic.

Da

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

Da

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

Da

19 Certificat de atribuire a contului bancar –copie– confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Ofertantului;

Da

20 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,
contribuţiilor

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

Da

21 Lista fondatorilor operatorilor economici (numele,
prenumele, codul personal)

- confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Ofertantului;

Da

22 Documente confirmatoare (prospecte) și documente
tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista
accesoriilor echipamentului oferit

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

Da

23 Declarație de la Ofertant cu privire la instalarea și instruirea personalului
beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate,
organizate la sediul beneficiarului de către personalul
autorizat al furnizorului - original - confirmat prin
semnătura şi ştampila Ofertantului

Da

24 Declarație de la Ofertant originală, confirmată prin semnătura şi ştampila, în
care să certifice termenul de garanție pentru
echipament nu mai mic de 24 luni din data
instalării/livrării.

Da

25 Declarație de la Ofertant cu privire la garantarea
perioadei de reacție

 jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau
mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției
defecțiunilor tehnice - original - confirmat prin
semnătura şi ştampila Ofertantului.

Da

26 Declarație de la ofertant originală- confirmată prin semnătură și ștampilă, în
care să certifice că anul producerii produsului este nu
mai vechi de 2 ani.

Da

27 Declarație de la Ofertant cu privire la organizarea pe perioada garanției a
inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și
calibrare conform programului stabilit și mentenanța
dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție
efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului -
original – confirmat prin semnătura şi ştampila
Ofertantului

Da

28 Declarație de la Ofertant confirmată prin semnătura şi ştampila, în care
participantul se obligă să înregistreze în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor Medicale bunurile
contractate pînă la momentul livrării acestora.

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: ANTOCI IVAN, Director

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).



pag. 11
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.

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: 03.11.2020 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

03.11.2020 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 1%

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: ANTOCI IVAN



REPUBLICA  MOLDOVA

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

Obiectul achiziţiei: Achiziționarea dispozitivelor medicale cu coduri
generice,  conform  necesităților  IMSP  SCM
,,Gheorghe Paladi", IMSP SCM ,,Sfinta Treime" si
IMSP SCM ,,Sf. Arhanghel Mihail"  pentru

Cod CPV: 33100000-1

CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

Autoritatea contractantă:

Licitaţie publicăProcedura achiziţiei:

20/00218Procedura nr. 03.11.2020din

23.10.202071 din

10:00

Nr. BAP şi data publicării:

03.11.2020 ,  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 2020

____________________________________________


