
Anexa nr. 2 

la Documentația Standard aprobată prin  

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 

 

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE 

PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE 
 

privind Achiziționarea materialelor de sutură, conform necesităților IMSP SCR  

,,Timofei Moșneaga” pentru anul 2022    

 prin procedura de achiziție: Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr. 

NFP14/DM  din 22.08.2022 

Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziţii Publice Centralizate în Sănătate  

1. IDNO: 1016601000212 

2. Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, bl. Grigore Vieru 22/2 

3. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364 

4. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.md; 

www.capcs.md;  

5. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de 

atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP 

 

6. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 

autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă 

de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție  

 

7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la 

procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii: 

 

 

 

Cod CPV : 33100000-1 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@capcs.md
http://www.capcs.md/


 

 

Nr. 

Lot 
Denumire Lot Descriere  

Unitatea 

de 

măsura 

Cantitate 

Suma 

estimată 

fără TVA 

1 Fire atraumatice cardiovasculară 

monofilament  cu  2 ace Poliofelin sintetic 

liniar si polipropilen şi polietilen USP 3/0 

Fire atraumatice cardiovasculară monofilament  cu  2 ace Poliofelin sintetic liniar 

si polipropilen şi polietilen. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea 

acului (mm) – 25-26 ± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper;  

Bucată 678 32544 

2 

Fire atraumatice cardiovasculară 

monofilament  cu  2 ace Poliofelin sintetic 

liniar si polipropilen şi polietilen USP 4/0 

Fire atraumatice cardiovasculară monofilament  cu  2 ace Poliofelin sintetic liniar 

si polipropilen şi polietilen. USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea 

acului (mm) – 26± 2%; Curbura acului – ½ Taper;  

Bucată 225 10800 

 3 Fire atraumatice cardiovasculară 

monofilament  cu  2 ace Poliofelin sintetic 

liniar si polipropilen şi polietilen USP 5/0 

Fire atraumatice cardiovasculară monofilament  cu  2 ace Poliofelin sintetic liniar 

si polipropilen şi polietilen. USP 5/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea 

acului (mm) – 13± 2%; Curbura acului – 1/2Taper;  

Bucată 578 27720 

 4 Fire atraumatice cardiovasculară 

monofilament  cu  2 ace Poliofelin sintetic 

liniar si polipropilen şi polietilen USP 6/0 

Fire atraumatice cardiovasculară monofilament  cu  2 ace Poliofelin sintetic liniar 

si polipropilen şi polietilen. USP 6/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea 

acului (mm) – 13± 2%; Curbura acului – 3/8; vîrful acului – Taper; Tip acului 55-

85 gram de efort asupra acului  

Bucată 408 22440 

5  

Fire atraumatice cardiovasculară 

monofilament  cu  2 ace Poliofelin sintetic 

liniar si polipropilen şi polietilen pentru 

artere coronare USP 6/0 

Fire atraumatice cardiovasculară monofilament  cu  2 ace Poliofelin sintetic liniar 

si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare. USP 6/0; Lungimea suturii 

(cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 13± 2%; Curbura acului -  1/2 taper; Tip 

acului 55-85 gram de efort asupra acului 

  

Bucată 858 41184 

 6 

Fire atraumatice cardiovasculară 

monofilament  cu  2 ace Poliofelin sintetic 

liniar si polipropilen şi polietilen pentru 

artere coronare USP 7/0 

Fire atraumatice cardiovasculară monofilament  cu  2 ace Poliofelin sintetic liniar 

si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare. USP 7/0; Lungimea suturii 

(cm) – 75; Lungimea acului (mm) –10-11 ± 2%; Curbura acului - C-1 3/8 taper; 

Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului 

Bucată 450 81000 

 7 

Fire atraumatice cardiovasculară 

monofilament  cu  2 ace Poliofelin sintetic 

liniar si polipropilen şi polietilen pentru 

artere coronare 

Fire atraumatice cardiovasculară monofilament  cu  2 ace Poliofelin sintetic liniar 

si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare. USP 7/0;  Lungimea suturii 

(cm) – 60; Lungimea acului (mm) – 8± 2%; Curbura acului – 3/8 taper;  Bucată 135 32400 

 8 Fire atraumatice cardiovasculară 

monofilament  cu  2 ace Poliofelin sintetic 

liniar si polipropilen şi polietilen pentru 

artere coronare USP 8/0 

Fire atraumatice cardiovasculară monofilament  cu  2 ace Poliofelin sintetic liniar 

si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare. USP 8/0; Lungimea suturii 

(cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 8 ± 2%; Curbura acului - 3/8 taper. Tip 

acului 55-85 gram de efort asupra acului  

Bucată 270 48600 



 9 Fire atraumatice cardiovasculară 

monofilament  cu  un ac Poliofelin sintetic 

liniar si polipropilen şi polietilen 

Fire atraumatice cardiovasculară monofilament  cu  un ac Poliofelin sintetic liniar 

si polipropilen şi polietilen. USP 5/0; Lungimea suturii (cm.) – 75; Lungimea 

acului (mm.) – 13 ± 2%; Curbura acului – 3/8; Forma acului – Taper;  

Bucată 135 4725 

 10 Fire atraumatice cardiovasculară 

monofilament  cu  un ac Poliofelin sintetic 

liniar si polipropilen şi polietilen 

Fire atraumatice cardiovasculară monofilament  cu  un ac Poliofelin sintetic liniar 

si polipropilen şi polietilen. USP 6/0; Lungimea suturii (cm.) – 75; Lungimea 

acului (mm.) – 13; Curbura acului – 3/8; Forma acului – Taper;* 

Bucată 135 4455 

11  Fire atraumatice cardiovasculară 

monofilament  cu 2 ace Poliofelin sintetic 

liniar si polipropilen 

Fire atraumatice cardiovasculară monofilament  cu un ac  Poliofelin sintetic liniar 

si polipropilen. USP  0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acelor (mm) – 37 

± 5%; Curbura acului - 1/2 Taper  
Bucată 179 7854 

 12 Fire atraumatice cardiovasculară 

monofilament  cu 2 ace Poliofelin sintetic 

liniar si polipropilen 

Fire atraumatice cardiovasculară monofilament  cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar 

si polipropilen. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acelor (mm) – 26 

± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper Point   

Bucată 352 15488 

 13 Fire metalice pentru stern, 316L otel 

inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, 

cu rotaţia acului 

Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, 

cu rotaţia acului. Metric EP 2; Lungimea suturii (cm.) – 45; Lungimea acului 

(mm.) – 48 ± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper;  
Bucată 135 9720 

14  

Fire metalice pentru stern, 316L otel 

inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, 

cu rotaţia acului 

Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, 

cu rotaţia acului. Metric EP 3; Lungimea suturii (cm) – 45; Lungimea acului (mm) 

– 48 ± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper;  

Bucată 90 3870 

15  Fire metalice pentru stern, 316L otel 

inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, 

cu rotaţia acului 

Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, 

cu rotaţia acului. Metric EP 6; Lungimea suturii (cm) – 45; Lungimea acului (mm) 

– 48 ± 2% ; Curbura acului - 1/2 Tapercut;  
Bucată 503 19095 

 16 Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac 

monofilament  Polydioxanone (PDO) 

Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament  Polydioxanone (PDO). 

USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 25 ± 2%; 

Curbura acului - 3/8 cutting;să-şi menţină proprietăţile de 75% la 14 zile şi 40% la 

21 de zile.  

Bucată 750 15750 

 17 Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac 

monofilament  Polydioxanone (PDO) USP 

4/0 

 Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament  Polydioxanone (PDO) 

USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 16-17 ± 2%; 

Curbura acului – 3/8 cutting; culoarea suturii – alba; să-şi menţină proprietăţile de 

75% la 14 zile şi 40% la 21 de zile.  

Bucată 188 3937,5 

 18 Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac 

monofilament  Polydioxanone (PDO) USP 

5/0 

Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament  Polydioxanone (PDO). 

USP 5/0; Lungimea suturii(cm.) – 60-75; Lungimea acului(mm.) – 17 ± 2%; 

Curbura acului – 3/8 cutting; culoarea suturii – alba; să-şi menţină proprietăţile de 

75% la 14 zile şi 40% la 21 de zile. 

Bucată 75 1575 

 19 

Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, 

împletită şi acoperită cu substanţa pentru a 

trece mai uşor prin ţesuturi (PGLA) USP 0 

Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită şi acoperită cu substanţa pentru 

a trece mai uşor prin ţesuturi (PGLA). USP 0; Lungimea suturii (cm) – 75; 

Lungimea acului (mm) – 46 ± 5%; Curbura acului - 1/2 Taper; sa-şi menţină 

proprităţile de 80% la 14 zile şi 30% la 21 de zile, Rezistenţa iniţială a nodului nu 

mai puţin de 140% a standardelor USP                                                       

Bucată 1500 37500 



 20 

Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, 

împletită şi acoperită cu substanţa pentru a 

trece mai uşor prin ţesuturi (PGLA) 

Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită şi acoperită cu substanţa pentru 

a trece mai uşor prin ţesuturi (PGLA). USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90; 

Lungimea acului (mm) – 37-36 ± 2%;  Curbura acului - 1/2 Taper; sa-şi menţină 

proprităţile de 80% la 14 zile şi 30% la 21 de zile, Rezistenţa iniţială a nodului nu 

mai puţin de 140% a standardelor USP  

Bucată 90 2160 

 21 Matase USP 3/0 USP 3/0 L -60cm. fara ac .culoarea suturii- neagra ; Cantitatea in pachet -12 buc. Bucată 90 288 

 22 Poliglicolic acid (PGA) USP 0 
Poliglicolic acid (PGA) USP 0 L- 75cm, 1ac 1/2 rotund 64 mm ± 2% . 

Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.  
Bucată 354 9204 

 23 Poliglicolic acid rapid (PGA rapid) USP 2/0    
Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 2/0   L ≥75cm. 1 ac ½rotund 36,6mm ± 

2%.   Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.  
Bucată 45 1305 

24  Poliglicolic acid rapid (PGA rapid) USP 3/0 Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 3/0 L-75cm. 1 ac ½rotund- 26,2 mm ± 

2%.  Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.  Bucată 120 2280 

25  Polydioxanone (PDO) USP 4/0 Polydioxanone (PDO). USP 4/0 L -90 cm ac ½rotund  17mm ± 2%. corespunderea 

grosimii acului cu grosimea firului de sutură Bucată 117 5850 

 26 Polydioxanone (PDO) USP 7/0 Polydioxanone (PDO). USP 7/0 L -70cm ac ½rotund 13mm ± 2%. corespunderea 

grosimii acului cu grosimea firului de sutură Bucată 207 10350 

 27 Sutură absorbabila PDO ,tip V-LOC-90 USP 2/0; Lungimea suturii (cm) 25-30; Lungimea acului (mm) 26;  Curbura 

acului – ½ Taper;                                                                                                                    

-rezistenta la atractiune- 7 zile -90%; 14 zile -  

Bucată 81 19440 

28 Polyglactin (PGA) 6,0 Polyglactin (PGA) 6,0. PGA Absorbabil violet împletit: lungimea suturii 45 cm, 2 

ace, spatulă 6,5 mm ± 2%, diametru 0,24 mm ± 2%, curbura  ¼, 90° , sterila.  
Bucată 27 3483 

29 Polyglactin (PGA) 7,0 Polyglactin (PGA) 7,0.  Absorbabil violet împletit 2 ace,  spatulă 5,5 mm± 2%, 

diametru 0,20 mm ± 2%, curbura  3/8, 158°, lungimea suturii 45 cm, sterilă.  
Bucată 45 5805 

30 Polyglactin (PGA) 8,0 Polyglactin (PGA) 8,0. PGA Absorbabil violet împletit 2 ace,  spatulă 6,5 mm ± 

2%, diametru 0,20 mm ± 2%, curbura  3/8, 135°, lungimea suturii 30 cm, sterilă.  
Bucată 63 8127 

 31 Matase USP 3/0 Matase. USP 3/0 Lungime-75cm, ac 3/8 tăietor 29,7mm ± 2%. , orespunderea 

grosimii acului cu grosimea firului de sutură  
Bucată 18 2700 

 32 Poliglicolic acid rapid USP 0   USP 0 L-90cm. 1ac  1/2 rotund 30mm. Corespunderea grosimii acului cu 

grosimea firului de sutură.  
Bucată 63 1449 

 33 Polipropilen (monofilament) USP  1 USP 1-L-90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm. Corespunderea grosimii acului cu 

grosimea firului de sutură.  
Bucată 156 2808 

 

 

Valoarea estimativă: 495 906,50



 

 

8. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 

selecta): 

1) Pentru mai multe loturi; 

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite  

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 

2020, în termen de până la 20 de zile de la comanda în scris beneficiarului pe parcursul anului 

2022 

11. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2022 

 

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul 

unor programe de angajare protejată (după caz): nu 

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte 

administrative (după caz):  nu se aplică  
 

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 

eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al 

(ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):  

 

Documente OBLIGATORII care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în 

SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 

alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice) 

Nr. 

d/o 

Criteriile de calificare și de 

selecție 

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: Obligati

vitatea 

1 Cererea de participare  original - confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei 

participantului. Conform anexei nr. 7 din Documentația 

Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 

din 15.09.2021. 

DA 

2 Specificația tehnică Original - confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei 

participantului. Conform anexei nr. 22 din Documentația 

Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 

din 15.09.2021.  Notă: se va prezenta inclusiv în format 

electronic (word sau excell). 

DA 

3 Specificația de preț Original - confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei 

participantului. Conform anexei nr. 23 din Documentația 

Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 

din 15.09.2021. Notă: se va prezenta inclusiv în format 

electronic (word sau excell). 

DA 

4 DUAE original – confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei 

participantului. .Notă: prezentarea oricărui alt formular de 

DUAE decât cel atașat la procedură constituie temei de 

descalificare a operatorilor economici. 

DA 

5 Garanţia pentru ofertă -  2 % din valoarea ofertei fără TVA.  

-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în 

original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard 

aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 

15.09.2021, valabilă 30 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără 

TVA.  

- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, 

operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea 

de către bancă a executării plății până la termenul limită de 

depunere a ofertei.  copie confirmată prin aplicarea semnăturii și 

ștampilii participantului. 

DA 

6 Declaraţie privind valabilitatea 

ofertei (30 de zile) 

- original - confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei 

participantului. Conform anexei nr. 8 din Documentația 

Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 

din 15.09.2021 

DA 

Cerințe de calificare obligatorii 



7 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; Lista fondatorilor 

operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal 

Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara 

de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori 

apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat 

prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. 

DA 

8 Declarație cu privire la 

înregistrarea în Registru de 

Stat al Dispozitivelor 

Medicale 

prin care participantul se obligă să înregistreze în Registrul 

de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției 

Medicamentului și Dispozitivelor Medicale bunurile 

contractate până la momentul livrării acestora- original - 

confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către 

administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului 

de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana 

împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii 

persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de 

împuternicire;  

DA 

9 Documente ce atestă calitatea 

bunurilor 

Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului si 

Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din  in Registrul 

de stat al dispozitivelor medicale  semnat electronic *Pentru 

dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va 

prezenta următoarele documente                                                                             

*Certificat CE sau declarației de conformitate CE în funcție de 

evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru 

produsul oferit  – valabil - semnate electronic.  

*Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru 

produsul oferit  – valabil - semnat electronic. 

DA 

10 Declarație de la ofertant cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul 

livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al 

produsului - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii și 

ștampilei participantului. 

DA 

11 Declarație de la ofertant Original - confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei 

participantului. Cu privire la prezentarea mostrelor în termen de 

5 zile de la solicitare, pentru bunurile noi necunoscute de medici, 

ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din 

limbile de circulație internațională) cu specificare obligatorie a 

modelului articolului, producătorului și țării de origine pe 

ambalajul original al mostrei. 

DA 

12 Documente ce confirmă 

specificațiile tehnice solicitate 

Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de 

confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit  

DA 

13 Declarația privind confirmarea 

beneficiarilor efectivi și 

neîncadrarea acestora în 

situația condamnării  pentru 

participarea la activităţi ale 

unei organizaţii sau grupări 

criminale, pentru corupţie, 

fraudă şi/sau spălare de bani 

Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen 

de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de 

achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și 

Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin 

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format 

electronic, de către administratorul companiei indicat  în 

Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către 

persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau 

împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul 

de împuternicire. 

DA 

14 Notă In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica 

obligatoriu codul produsului oferit, pentru a putea fi identificat 

conform catalogului prezentat.  În caz contrar oferta va fi 

respinsă. 

DA 

15 Notă:  
 

Garanția de bună execuție a contractului va fi valabilă 

până la data de 31.01.2023. 

DA 

 

15. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA.: 

Transfer la contul instituției 



Beneficiar:      MF-TT Chisinau-bugetul de stat 

                  Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate 

Cod fiscal: 1016601000212 

Cont IBAN:  MD23TRPCCC518430B01859AA 

Banca benefic.: Ministerul Finantelor-Trezoreria de stat 

Codul bancii: TREZMD2X.  

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cunatum de 2% la procedura de achiziție publică nr. NFP 

14/DM din 22.08.2022. 

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenat ordinul de plată cu confirmarea de către 

bancă a executării plății pînă la termenul limită de depunere a ofertei  

sau  

16. Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului 

Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original, în cazul semnăturii electronice de către bancă se va 

prezenta după deschiderea ofertelor, prin e-mail dispozitive@capcs.md. 

17. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului. 

1. Transfer la contul instituției 

Beneficiar: MF-TT Chisinau-bugetul de stat 

                  Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate 

Cod fiscal: 1016601000212 

Cont IBAN:  MD23TRPCCC518430B01859AA 

Banca benefic.: Ministerul Finantelor-Trezoreria de stat 

Codul bancii: TREZMD2X.  

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cunatum de 5% la procedura de achiziție 

publică nr. NFP 14/DM din 22.08.2022. 

 

sau 

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului 

Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract. Notă: Garanția de bună execuție a 

contractului va fi valabilă până la data de 31.01.2023. 

18. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii 

negociate), nu se aplică. 

19. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-

cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):nu se aplică. 

20. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică 

21. Ofertele se prezintă: în lei. 

22. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: per lot la cel mai scăzut preț cu 

corespunderea tuturor cerințelor. 

23. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 

ponderile lor: nu se aplică 

24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- 22.08.2022, ora 10:00 

25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  

 în plicuri sigilate, fizic mun. Chişinău, bl. Grigore Vieru 22/2, Centrul pentru Achiziții 

Publice Centralizată 

 

1. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile 

Locul deschiderii ofertelor: mun. Chişinău, bl. Grigore Vieru 22/2, Centrul pentru Achiziții Publice Centralizată, 

data de 22.08.2022, ora 10:00.  

2. Ofertele întârziate vor fi respinse.  



3. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  

reprezentanții operatorilor economici care au depus ofertele pot participa la deschiderea ofertelor. 

Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat. 

4. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 

Europene: nu 

5. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; 

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 

6. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):  

7. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: trimestrul 

III -IV 2022. 

8. Data publicării anunțului de intenție:  

9. Data transmiterii invitației/anunțului de participare 17.08.2022 

10. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: 

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 

Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de 

participare 

Se va utiliza 

Sistemul de comenzi electronice - 

Facturarea electronică Se va utiliza 

Plățile electronice Se va utiliza 

11. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației 

Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene): 

______________________________________________________________________ 

(se specifică da sau nu) 

 Conducătorul grupului de lucru:             semnat electronic                             Gheorghe GORCEAG 
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