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Buletin Nr 79 din 20.11.2020

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Licitaţie publică Nr. 20/00242

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

ANTOCI IVAN

Obiectul achiziţiei
Achiziția dispozitivelor medicale (sistem de pregătirea
apei pentru dializă) conform necesităților IMSP SCM
Bălți

Cod CPV 33000000-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

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

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie
taxa de achitare constituie

0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:
Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria 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 11.12.2020 10:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 11.12.2020 10:00

 
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=32772000 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=32772000


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

nr. 20/00242 20.11.2020din

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

Achiziția dispozitivelor medicale (sistem de pregătirea apei pentru dializă) conform
necesităților IMSP SCM BălțiObiectul achiziției:
33000000-0Cod CPV:

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  79  din  20.11.2020.

În scopul achiziţionării "Achiziția dispozitivelor medicale (sistem de pregătirea apei pentru dializă) conform necesităților IMSP
SCM Bălți"

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 Sistem de pregătirea apei pentru dializă
1.00Bucată1.1 Sistem de rezervor de rupere cu pompa de

rapel
Statii de izolare de siguranta,
inclusiv pompa de presiune
submersibila cu regulator de debit
integrat si protectie impotriva cursei
uscate. Volumul rezervorului in
litri: 495 l.
Spatiu necesar: inaltime: 1730 mm,
latime: 720 mm, lungime: 720 mm.
Pompa submersibila integrata
pentru cresterea presiunii.
Debit: max. 5,5 m3 / h, Consum de
energie: 1125 Watt

33000000-0

1.00Bucată1.2 Sistem de filtrare cu nisip Debit de apa: 1,3 - 2,6 m3 / h (max:
4,5 m3 / h);
Capacitatea filtrului de spalare: 3,9
- 4,0 m3 / h
Presiunea de functionare: min. 2
bari; max. 6 bari (rezistent la
presiune pana la 8 bari);
Temperatura maxima a apei: 40 °C;
Temperatura ambientala: min. 1 °C;
max. 40 °C;
Conectare conducta: cu clema de
furtun din PVC d25 pentru
conectarea la tubulatura din PVC-
U;
Alimentare: 230 V/50 Hz;
Unitate de filtrare: Park
international RT1665;
Rezervor interior ABS cu strat
exterior GFK intarit;
Volum rezervor 199 l; 420 x 1660
mm (diametru x inaltime);
Medii filtrante: pat de nisip / pietri;
Umplere 135 l;
Conducte de conectare: diametru
interior 25 mm, fiecare cu lungimea
de 2 m pentru flexibil conexiunea
sistemului (2 bucati);
Cleme pentru furtun: diametru

33000000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată1.2 Sistem de filtrare cu nisip exterior 25 mm PVC pentru lipire
in tub d25 (2 bucati);
Spatiu necesar (LxDxH): 420 x 600
x 1910 mm.

33000000-0

1.00Bucată1.3 Sistem de filtrare 2 x 20” cu cartuse de filtrare
20 pm

Supape cu bila cu supapa de
retinere pentru schimbarea unui
filtru in timpul functionarii (2
bucati);
Montare pe perete din otel
inoxidabil;
Presiune de lucru max. 8,6 bari;
Temperatura apei max. 30 ° C;
Duza furtunului de conectare a
tevii D 25;
Spatiu necesar (LxLxH) 650 mm x
300 mm x 260 mm;
Livrare cu montare pe perete din
otel inoxidabil  si material de
asamblare necesar.

33000000-0

1.00Bucată1.4 Sistem de filtrare a carbunelui activ Debit de apa: 1,3 - 2,6 m3 / h (max
.: 4,5 m3 / h);
Capacitatea filtrului de spalare: 3,2
- 4,0 m3 / h;
Presiunea de functionare: min. 2
bari; max. 6 bari (rezistent la
presiune de pana la 8 bari);
Temperatura maxima a apei: 40 °
C;
Temperatura ambientala: min. 1 °
C, max. 40 ° C;
Conectare conducta: cu clema de
furtun din PVC d25 pentru
conectarea la tubulatura din PVC-
U;
Alimentare: 230 V / 50 Hz;
Unitate de filtrare: Park
international RT1665;
Rezervor interior ABS cu strat
exterior GFK intarit;
Volum rezervor 199 l; 420 x 1660
mm (diametru x inaltime);
Medii filtrante: pat de nisip / pietri;
Umplere 135 l;
Conducte de conectare: diametru
interior 25 mm, fiecare cu lungimea
de 2 m pentru flexibil conexiunea
sistemului (2 bucati);
Cleme pentru furtun: diametru
exterior 25 mm PVC pentru lipire
in tub d25 (2 bucati);
Spatiu necesar (LxDxH): 420 x 600
x 1910 mm.

33000000-0

1.00Bucată1.5 Sistem de filtrare 2 x 20” cu cartuse de filtrare Supape cu bila cu supapa de
retinere pentru schimbarea unui
filtru in timpul functionarii (2
bucati);
Montare pe perete din otel
inoxidabil;
Presiune maxima de functionare:
8,6 bari;
Temperatura maxima a apei: 30 °C;
Conectare conducta: duza
furtunului D 25;

33000000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată1.5 Sistem de filtrare 2 x 20” cu cartuse de filtrare Cerinte spatiu: (LxLxH) 650 mm x
300 mm x 260 mm;
Livrare cu montare pe perete din
otel inoxidabil  si material de
asamblare necesar.

33000000-0

1.00Bucată1.6 Sistem de dedurizare 200 ° dHm3 cu control al
volumului

Capacitate pe regenerare: 2 x 200 °
dH x m3;
Consumul de sare pe regenerare:
aprox. 12 kg;
Presiunea de curgere: min. 2 bari;
Presiunea de functionare: max. 2
bari;
Temperatura apei: max. 30 ° C;
Alimentare electrica: 220 V/50 HZ;
Conexiune prin  teava: filet interior
de 1”;
Dimensiuni recipient de sare: 1050
mm x 530 mm (inaltime x
diametru);
Rezervor de sare: 200 de litri cu
fundul sitei;
Dimensiuni per container cu filtru:
1380 mm x 257 mm (inaltime x
diametru).

33000000-0

1.00Bucată1.7 Sistem de filtrare 2 x 20 ”cu cartuse de filtrare
de 5 μm

Presiune de lucru max. 8,6 bari;
Temperatura max. a apei 30 °C;
Duza furtunului de conectare a
conductei D 25;
Spatiu necesar (LxlxH) 650 mm x
300 mm x 260 mm;
Livrare cu montare pe perete din
otel inoxidabil si material de
asamblare necesar.

33000000-0

1.00Bucată1.8 Reductor de presiune Presiune de intrare pana la 25 bar;
Presiune de iesire reglabila pana la
6 bar; Conexiune filet exterior 1”.

33000000-0

1.00Bucată1.9 Sistem de osmoza inversa Date de performanta: 1750 l / h la
12 ° C;
Rata de retentie 98% a substantelor
anorganice;
2-5 bar presiune permeabila;
Presiunea de alimentare: min 4 bar
la 3000 l / h din., Max 6 bar static;
Temperatura ambianta: max. 35 °C;
Rata de recuperare 75%;
Conexiuni mecanice: filet de intrare
de apa bruta de 1” in exterior;
Conducta de iesire  si refulare
permeabila DN 20 Scurgere DN 50,
max. inaltime peste podea 10 cm;
Date electrice: 230/400 Volt,
trifazat, 50 Hz / 60 Hz, 16 A;
115/200 Vol si, trifazat, 60 Hz, 16
A 4 kW putere de intrare;
Conexiuni electrice: priza CEE, 16
A;
Iesire de stare oprire / oprire
telecomanda;
Controlul apei brute si al
rezervorului permeat;
Controlul nephro SAFE;
Dimensiuni / Greutate: (lungime x

33000000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată1.9 Sistem de osmoza inversa inaltime x adancime): 1000 x 1500
x 550 mm / max. 190 kg;
Optional: balsam  si pre-filtrare,
dupa cum este necesar;
Masurarea duritatii externe;
Dezinfectarea pompei;
Posibilitatea combinarii cu sistemul
de dezinfectie termica  si
ultrafiltrare nephro SAFE
Installation include
toate accesoriile necesare, setarea
parametrilor sistemului  si
introducerea utilizatorului.
Folositi conducte de scurgere
nemetalice adecvate. Scurgerea
podelei este foarte recomandata.

33000000-0

1.00Bucată1.10 Supapa H33000000-0
1.00Bucată1.11 Pompa dezinfectanta Rata de livrare: 54 l / h la 10 bari;

Racord de aspiratie: tub din PVC;
Racord sub presiune: tub din PVC
fara siguran a impotriva ruperii
membranei;
Materialul capului pompei: PVC;
Proiectat ca pompa de dozare a
membranei.

33000000-0

1.00Bucată1.12 Set de extensii pentru pompa de dezinfectare In legatura cu modulul sistemului
de osmoza inversa.

33000000-0

1.00Bucată1.13 Rezervor de apa Forma cilindrica, verticala, volum
1000 litri, diametru: 80 cm,
inaltime: 223 cm, greutate 32 kg

33000000-0

1.00Bucată1.14 Pompa centrifugala multietajata verticala Capacitatea 4800 litri/ora;
debitul 95 metri sau 9,5 bar;
livrarea lichidului 95 metri;
greautatea pomperi 22 kg;
dimensiunile pompei 221 mm
(lungimea) x 235 mm  (latimea) x
655 mm (inaltimea), temperatura
lichidului pompat: 0°C - + 40°C,
consum energie: 1500 Watt

33000000-0

1.00Bucată1.15 Vas expansiune hidrofor Forma cilindrica, verticala, volum
100 litri, presiune maxima de lucru:
8 bar.

33000000-0

1.00Bucată1.16 Comutator de presiune Presiune 0,2-8 bar, curent 6A, grad
de protectie: IP30.

33000000-0

1.00Bucată1.17 Material de instalare pentru sistemele de pre-
filtrare citate la instalarea conductelor (plastic)

33000000-0

1.00Bucată1.18 Accesorii, materiale de instalare pentru
rezervoarele de apa

33000000-0

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
livrarea în termen de 30 de zile din data semnării contractului  și instalarea în termen de 14 zile

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 Oferta Formularul ofertei F3.1 - original - confirmat prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Ofertantului;

Da

2 Formularul specificaților tehnice F 4.1 original, conform formularului F4.1 din Documentația
Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor

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

nr. 173/2018- confirmat prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Ofertantului

3 Formularul specificațiilor de preț F 4.2 original, conform formularului F4.2 din Documentația
Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 173/2018- confirmat prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Ofertantului

Da

4 Garanția pentru ofertă -original- prevăzută în punctul IPO 23.1; conform
formularului F 3.2 din documentația standard aprobată
prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173/2018 sau
transfer

Da

5 DUAE Original, conform modelului atașat, confirmat prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Ofertantului;

Da

6 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

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

copie- confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Ofertantului;

Da

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

Da

9 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

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

Da

11 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

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

cel mult jumătate de oră la telefon și maxim 24 ore la
locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor
tehnice - original - confirmat prin semnătura şi
ştampila Ofertantului

Da

13 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

14 Declarație de la ofertant originală- confirmată prin semnătură și ștampilă, în
care să certifice că anul producerii produsului este nu
mai vechi de 1 ani.

Da

15 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

16 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

17 Certificate 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

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

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.

18 Catalogul producătorulu *Catalogul producătorului/prospecte/documente
tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, cu
indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul
articolului atribuit numarului de lot oferit.

Da

19 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

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: null.
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.

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: 11.12.2020 10:00
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 90 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

11.12.2020 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

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 dispozitivelor medicale (sistem de pregătirea apei pentru dializă) conform
necesităților IMSP SCM Bălți

1.3. Numărul procedurii: 20/00242
1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Licitaţie publică
1.5. Codul CPV: 33000000-0
1.6. Numărul şi data Buletinului

Achiziţiilor Publice:
79 din 20.11.2020

1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor
publici:

CNAM

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

partenerului de dezvoltare:
Nu se utilizează

1.10. Denumirea cumpărătorului: CAPCS
1.11. Destinatarul: IMSP SCM Bălți
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: ANTOCI IVAN

1.14. Contract de achiziţie rezervat
atelierelor protejate

2. Listă Bunuri şi specificaţii tehnice:

Nr. d/o Cod CPV Denumire Bunuri solicitate
Unitatea

de
măsură

Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referinţă

1 Sistem de pregătirea apei pentru dializă
1.1 33000000-0 Sistem de rezervor de rupere cu pompa de

rapel
Bucată 1.00 Statii de izolare de siguranta, inclusiv

pompa de presiune submersibila cu
regulator de debit integrat si protectie
impotriva cursei uscate. Volumul
rezervorului in litri: 495 l. Spatiu necesar:
inaltime: 1730 mm, latime: 720 mm,
lungime: 720 mm. Pompa submersibila
integrata pentru cresterea presiunii. Debit:
max. 5,5 m3 / h, Consum de energie: 1125
Watt
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1.2 33000000-0 Sistem de filtrare cu nisip Bucată 1.00 Debit de apa: 1,3 - 2,6 m3 / h (max: 4,5
m3 / h); Capacitatea filtrului de spalare:
3,9 - 4,0 m3 / h Presiunea de functionare:
min. 2 bari; max. 6 bari (rezistent la
presiune pana la 8 bari); Temperatura
maxima a apei: 40 °C; Temperatura
ambientala: min. 1 °C; max. 40 °C;
Conectare conducta: cu clema de furtun
din PVC d25 pentru conectarea la
tubulatura din PVC-U; Alimentare: 230
V/50 Hz; Unitate de filtrare: Park
international RT1665; Rezervor interior
ABS cu strat exterior GFK intarit; Volum
rezervor 199 l; 420 x 1660 mm (diametru
x inaltime); Medii filtrante: pat de nisip /
pietri; Umplere 135 l; Conducte de
conectare: diametru interior 25 mm,
fiecare cu lungimea de 2 m pentru flexibil
conexiunea sistemului (2 bucati); Cleme
pentru furtun: diametru exterior 25 mm
PVC pentru lipire in tub d25 (2 bucati);
Spatiu necesar (LxDxH): 420 x 600 x
1910 mm.

1.3 33000000-0 Sistem de filtrare 2 x 20” cu cartuse de
filtrare 20 pm

Bucată 1.00 Supape cu bila cu supapa de retinere
pentru schimbarea unui filtru in timpul
functionarii (2 bucati); Montare pe perete
din otel inoxidabil; Presiune de lucru max.
8,6 bari; Temperatura apei max. 30 ° C;
Duza furtunului de conectare a tevii D 25;
Spatiu necesar (LxLxH) 650 mm x 300
mm x 260 mm; Livrare cu montare pe
perete din otel inoxidabil si material de
asamblare necesar.

1.4 33000000-0 Sistem de filtrare a carbunelui activ Bucată 1.00 Debit de apa: 1,3 - 2,6 m3 / h (max .: 4,5
m3 / h); Capacitatea filtrului de spalare:
3,2 - 4,0 m3 / h; Presiunea de functionare:
min. 2 bari; max. 6 bari (rezistent la
presiune de pana la 8 bari); Temperatura
maxima a apei: 40 ° C; Temperatura
ambientala: min. 1 ° C, max. 40 ° C;
Conectare conducta: cu clema de furtun
din PVC d25 pentru conectarea la
tubulatura din PVC-U; Alimentare: 230 V
/ 50 Hz; Unitate de filtrare: Park
international RT1665; Rezervor interior
ABS cu strat exterior GFK intarit; Volum
rezervor 199 l; 420 x 1660 mm (diametru
x inaltime); Medii filtrante: pat de nisip /
pietri; Umplere 135 l; Conducte de
conectare: diametru interior 25 mm,
fiecare cu lungimea de 2 m pentru flexibil
conexiunea sistemului (2 bucati); Cleme
pentru furtun: diametru exterior 25 mm
PVC pentru lipire in tub d25 (2 bucati);
Spatiu necesar (LxDxH): 420 x 600 x
1910 mm.

1.5 33000000-0 Sistem de filtrare 2 x 20” cu cartuse de
filtrare

Bucată 1.00 Supape cu bila cu supapa de retinere
pentru schimbarea unui filtru in timpul
functionarii (2 bucati); Montare pe perete
din otel inoxidabil; Presiune maxima de
functionare: 8,6 bari; Temperatura
maxima a apei: 30 °C; Conectare
conducta: duza furtunului D 25; Cerinte
spatiu: (LxLxH) 650 mm x 300 mm x 260
mm; Livrare cu montare pe perete din otel
inoxidabil si material de asamblare
necesar.
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1.6 33000000-0 Sistem de dedurizare 200 ° dHm3 cu
control al volumului

Bucată 1.00 Capacitate pe regenerare: 2 x 200 ° dH x
m3; Consumul de sare pe regenerare:
aprox. 12 kg; Presiunea de curgere: min. 2
bari; Presiunea de functionare: max. 2
bari; Temperatura apei: max. 30 ° C;
Alimentare electrica: 220 V/50 HZ;
Conexiune prin teava: filet interior de 1”;
Dimensiuni recipient de sare: 1050 mm x
530 mm (inaltime x diametru); Rezervor
de sare: 200 de litri cu fundul sitei;
Dimensiuni per container cu filtru: 1380
mm x 257 mm (inaltime x diametru).

1.7 33000000-0 Sistem de filtrare 2 x 20 ”cu cartuse de
filtrare de 5 μm

Bucată 1.00 Presiune de lucru max. 8,6 bari;
Temperatura max. a apei 30 °C; Duza
furtunului de conectare a conductei D 25;
Spatiu necesar (LxlxH) 650 mm x 300
mm x 260 mm; Livrare cu montare pe
perete din otel inoxidabil si material de
asamblare necesar.

1.8 33000000-0 Reductor de presiune Bucată 1.00 Presiune de intrare pana la 25 bar;
Presiune de iesire reglabila pana la 6 bar;
Conexiune filet exterior 1”.

1.9 33000000-0 Sistem de osmoza inversa Bucată 1.00 Date de performanta: 1750 l / h la 12 ° C;
Rata de retentie 98% a substantelor
anorganice; 2-5 bar presiune permeabila;
Presiunea de alimentare: min 4 bar la 3000
l / h din., Max 6 bar static; Temperatura
ambianta: max. 35 °C; Rata de recuperare
75%; Conexiuni mecanice: filet de intrare
de apa bruta de 1” in exterior; Conducta
de iesire si refulare permeabila DN 20
Scurgere DN 50, max. inaltime peste
podea 10 cm; Date electrice: 230/400 Volt,
trifazat, 50 Hz / 60 Hz, 16 A; 115/200 Vol
si, trifazat, 60 Hz, 16 A 4 kW putere de
intrare; Conexiuni electrice: priza CEE, 16
A; Iesire de stare oprire / oprire
telecomanda; Controlul apei brute si al
rezervorului permeat; Controlul nephro
SAFE; Dimensiuni / Greutate: (lungime x
inaltime x adancime): 1000 x 1500 x 550
mm / max. 190 kg; Optional: balsam si
pre-filtrare, dupa cum este necesar;
Masurarea duritatii externe; Dezinfectarea
pompei; Posibilitatea combinarii cu
sistemul de dezinfectie termica si
ultrafiltrare nephro SAFE Installation
include toate accesoriile necesare, setarea
parametrilor sistemului si introducerea
utilizatorului. Folositi conducte de
scurgere nemetalice adecvate. Scurgerea
podelei este foarte recomandata.

1.10 33000000-0 Supapa H Bucată 1.00
1.11 33000000-0 Pompa dezinfectanta Bucată 1.00 Rata de livrare: 54 l / h la 10 bari; Racord

de aspiratie: tub din PVC; Racord sub
presiune: tub din PVC fara siguran a
impotriva ruperii membranei; Materialul
capului pompei: PVC; Proiectat ca pompa
de dozare a membranei.

1.12 33000000-0 Set de extensii pentru pompa de
dezinfectare

Bucată 1.00 In legatura cu modulul sistemului de
osmoza inversa.

1.13 33000000-0 Rezervor de apa Bucată 1.00 Forma cilindrica, verticala, volum 1000
litri, diametru: 80 cm, inaltime: 223 cm,
greutate 32 kg
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1.14 33000000-0 Pompa centrifugala multietajata verticala Bucată 1.00 Capacitatea 4800 litri/ora; debitul 95 metri
sau 9,5 bar; livrarea lichidului 95 metri;
greautatea pomperi 22 kg; dimensiunile
pompei 221 mm (lungimea) x 235 mm
(latimea) x 655 mm (inaltimea),
temperatura lichidului pompat: 0°C - +
40°C, consum energie: 1500 Watt

1.15 33000000-0 Vas expansiune hidrofor Bucată 1.00 Forma cilindrica, verticala, volum 100
litri, presiune maxima de lucru: 8 bar.

1.16 33000000-0 Comutator de presiune Bucată 1.00 Presiune 0,2-8 bar, curent 6A, grad de
protectie: IP30.

1.17 33000000-0 Material de instalare pentru sistemele de
pre-filtrare citate la instalarea conductelor
(plastic)

Bucată 1.00

1.18 33000000-0 Accesorii, materiale de instalare pentru
rezervoarele de apa

Bucată 1.00

3. Criterii şi cerinţe de calificare
Nr. Denumirea documentului/cerinţelor Cerinţe suplimentare Obl.
3.1 Oferta Formularul ofertei F3.1 - original - confirmat prin aplicarea

semnăturii şi ştampilei Ofertantului;
DA

3.2 Formularul specificaților tehnice F 4.1 original, conform formularului F4.1 din Documentația
Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.
173/2018- confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Ofertantului

DA

3.3 Formularul specificațiilor de preț F 4.2 original, conform formularului F4.2 din Documentația
Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.
173/2018- confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Ofertantului

DA

3.4 Garanția pentru ofertă -original- prevăzută în punctul IPO 23.1; conform
formularului F 3.2 din documentația standard aprobată prin
Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173/2018 sau transfer

DA

3.5 DUAE Original, conform modelului atașat, confirmat prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei Ofertantului;

DA

3.6 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

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

copie- confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Ofertantului;

DA

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

DA

3.9 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

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

DA

3.11 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

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

cel mult jumătate de oră la telefon și maxim 24 ore la locul
beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice -
original - confirmat prin semnătura şi ştampila Ofertantului

DA

3.13 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

3.14 Declarație de la ofertant originală- confirmată prin semnătură și ștampilă, în care să
certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de 1
ani.

DA
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3.15 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

3.16 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

3.17 Certificate 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.

DA

3.18 Catalogul producătorulu *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe
suport hîrtie sau în format electronic, cu indicarea/marcarea
numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului
de lot oferit.

DA

3.19 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

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. 20/00242 din 11.12.2020"

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:

livrarea în termen de 30 de zile din data semnării contractului și instalarea în termen
de 14 zile

4.7 Metoda şi condiţiile de plată vor fi: în tranșe egale în termen de 36 de luni din data punerii în funcție a utilajului medical
4.8 Perioada valabilităţii ofertei va fi de: 90 zile
4.9 Ofertele în valută străină: Nu se acceptă

5. Depunerea şi deschiderea ofertelor
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5.1 Plicurile vor conţine următoarea
informaţie suplimentară:

Licitaţie publică nr. 20/00242 
Pentru achiziţionarea de: Achiziția dispozitivelor medicale (sistem de pregătirea apei
pentru dializă) conform necesităților IMSP SCM Bălți 
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: 11.12.2020 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: 11.12.2020 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: 11.12.2020 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:

11.12.2020

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. 20/00242 din 11.12.2020"

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
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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