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

nr. 17/01993 23.06.2017din

Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

Achiziționarea consumabilelor și articole de ustensilă pentru anul 2017 REPETATObiectul achiziției:
33140000-3Cod 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.:  50  din  23.06.2017.
În scopul achiziţionării "Achiziționarea consumabilelor și articole de ustensilă pentru anul 2017 REPETAT"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
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 Cateter Mount p/u aspiratie VAP
20.00Bucată1.1 Cateter Mount p/u aspiratie VAP Cateter Mount p/u aparate VAP

Polymed steril CE
33140000-3

2 Toracic dren cateter cu troacar nr.24
20.00Bucată2.1 Toracic dren cateter cu troacar nr.24 Toracic dren cateter cu troacar

nr.24
33140000-3

3 Bisturiu Nr.21
150.00Bucată3.1 Bisturiu Nr.21 Steril cu miner33140000-3

4 Bisturiu Nr.22
200.00Bucată4.1 Bisturiu Nr.22 Steril cu miner33140000-3

5 Set cateter venos
40.00Bucată5.1 Set cateter venos Set cateter venos central cu piesa in

"Y"tip Vogt monolumen 7 F
33140000-3

6 Set cateter venos
20.00Bucată6.1 Set cateter venos Set cateter venos central cu piesa in

"Y"tip Vogt trilumen 7 F Sildinger
33140000-3

7 Urimeter
20.00Bucată7.1 Urimeter Urimeter 2000ml-Polyurimeter cu

orientare pe ora
33140000-3

8 Set determinarea presiunii venoase
10.00Bucată8.1 Set determinarea presiunii venoase Set determinarea presiunii venoase

cantrale CVP cu robinet cu 3 canale
33140000-3

9 Robinete de 3 pozitii
400.00Bucată9.1 Robinete de 3 pozitii Robinete de 3 pozitii sterile33140000-3

10 Musama medicala
150.00Metru10.1 Musama medicala Musama medicala pe tesatura

specificatia A
33140000-3

11 Filtru antibacterian/antiviral
150.00Bucată11.1 Filtru antibacterian/antiviral Filtru antibact./viral HMEF cu port

CO2 p/u aparat VAP ster. conector
15mm/22mm

33140000-3

12 Filtru antibacterian
800.00Bucată12.1 Filtru antibacterian Filtru antibacterian de unica

folosinta pentru spirolab D=30mm
33140000-3

13 Filtru aspirator
5.00Bucată13.1 Filtru aspirator Filtru aspirator Mevacs33140000-3

14 Umidificator
3.00Bucată14.1 Umidificator Umidificator p/u oxigen cu

conector la priza O2
33140000-3

15 Material sutura poliester cu ac
10.00Curie15.1 Material sutura poliester cu ac Material sutura polyester cu ac

chirurg 30-35mm 4 metric №12
33140000-3

16 Material sutura matasa cu ac chirurg
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

10.00Curie16.1 Material sutura matasa cu ac chirurg Material sutura matasa cu ac
chirurg 30-35mm 4 metric №12

33140000-3

17 Material sut. Catgut fara ac
40.00Curie17.1 Material sut. Catgut fara ac Material sut. Catgut fara ac Plain

n.4 metric ,lung 150 cm N 12
33140000-3

18 Material sut. Catgut fara ac
40.00Curie18.1 Material sut. Catgut fara ac Linie de extensie CO2 Sampling

linie adult 2,5m Mindray MEC2000
33140000-3

19 Material sut. Catgut fara ac
20.00Curie19.1 Material sut. Catgut fara ac Material sut. Catgut fara ac Plain

n.6metric ,lung 150 cm N 12
33140000-3

20 Material sut. Catgut cu ac
60.00Curie20.1 Material sut. Catgut cu ac Material sut. Catgut cu ac Plain n.4

metric , lung 75 cm N 12
33140000-3

21 Material sut. Catgut cu ac
60.00Curie21.1 Material sut. Catgut cu ac Material sut. Catgut cu ac Plain n.5

metric ,lung 75 cm N 12
33140000-3

22 Material sut. Catgut cu ac
20.00Curie22.1 Material sut. Catgut cu ac Material sut. Catgut cu ac Plain n.6

metric ,lung 75 cm N 12
33140000-3

23 Camera masurare
10.00Bucată23.1 Camera masurare Camera masurare CO2 DRYLINE

Watertrap adult Mindray MEC2000
33140000-3

24 Set cablu ECG
3.00Bucată24.1 Set cablu ECG Set cablu ECG cu 10 electrozi

Mindray MEC2000
33140000-3

25 Linie de extensie CO2
50.00Bucată25.1 Linie de extensie CO2 Linie de extensie CO2 Sampling

linie adult 2,5m Mindray MEC2000
33140000-3

26 Sensor SpO2
10.00Bucată26.1 Sensor SpO2 Sensor SpO2 compatibil Mindray

de multifolosintsa
33140000-3

27 Cablu de extensie
10.00Bucată27.1 Cablu de extensie Cablu de extensie pentru Mindray

SpO2 module
33140000-3

28 Emplastru 10*10
70.00Bucată28.1 Emplastru 10*10 Hipoalergic perforat, unitatea de

măsura rulon
33140000-3

29 Sonda pentru intubare Nr.7
40.00Bucată29.1 Sonda pentru intubare Nr.7 Sterile cu mangeta individual

ambalat
33140000-3

30 Sonda pentru intubare Nr.9
30.00Bucată30.1 Sonda pentru intubare Nr.9 Sterile cu mangeta individual

ambalat
33140000-3

31 Sonda pentru intubare Nr.8.5
30.00Bucată31.1 Sonda pentru intubare Nr.8.5 Sterile cu mangeta individual

ambalat
33140000-3

32 Garou din silicon
50.00Bucată32.1 Garou din silicon33140000-3

34 Catetere i/v periferice 20G
200.00Bucată34.1 Catetere i/v periferice 20G Cu port lateral steril de unica

folosinta amabalaj individual
33140000-3

35 Scutece pentru maturi S
150.00Bucată35.1 Scutece pentru maturi S De unica folosintace impiedica

raspindirea mirosului, capacitatea
buna de absorbire sa permita
circulatie aerului

33140000-3

36 Scutece pentru maturi M
150.00Bucată36.1 Scutece pentru maturi M De unica folosintace impiedica

raspindirea mirosului, capacitatea
buna de absorbire sa permita
circulatie aerului

33140000-3

37 Tampoane imprimate cu alcool
80.00Bucată37.1 Tampoane imprimate cu alcool ambalate individual, pentru

curatirea pielii inainte de injectii
33140000-3
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

80.00Bucată37.1 Tampoane imprimate cu alcool N10033140000-3
38 Cateter Foley Nr.16

40.00Bucată38.1 Cateter Foley Nr.16 Cu 2 canale lungimea 45-50 cm
atraumatice din silicon ambalate
individual, sterile

33140000-3

39 Cateter Foley Nr.18
40.00Bucată39.1 Cateter Foley Nr.18 Cu 2 canale lungimea 45-50 cm

atraumatice din silicon ambalate
individual, sterile

33140000-3

40 Perii citologică
1000.00Bucată40.1 Perii citologică L-200 sterila ambalaj individual în

pachete a cîte 500 buc
33140000-3

41 Oglinzi ginecologice
1000.00Bucată41.1 Oglinzi ginecologice De unica folosinta sterile marimea

M, ambalaj individual fiecare
oglindă

33140000-3

42 Cateter Foley Nr.20
50.00Bucată42.1 Cateter Foley Nr.20 Cu 2 canale lungimea 45-50 cm

atraumatice din silicon ambalate
individual, sterile

33140000-3

43 Seringă Janel 120 ml
100.00Bucată43.1 Seringă Janel 120 ml marimea 120, ambalaj individual33140000-3

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
La comandă după înregistrarea dării de seamă la Agenția Achiziții Publice
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 Decizia de înregistrare a întreprinderii copie emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul
Dezvoltării Informaționale), confirmată prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei participantului

Da

2 Certificat de atribuire a contului bancar copie eliberat de banca deţinătoare de cont Da
3 Certificat de efectuare sistematică a plăţii

impozitelor,contribuţiilor
original/copie eliberat de Inspectoratul
Fiscal(valabilitatea certificatului-conform cerinţelor
Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova)
confirmată prin semnătura şi ştampila participantului

Da

4 Oferta de preț confirmată prin semnătura şi ştampila participantului Da
5 Certificat de conformitate /Declarația de conformitate eliberat de Organismul de certificare acreditat în

sistemul Naţional de Acreditare - confirmată prin
ştampila şi semnătura participantului

Da

6 Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în
practici frauduloase şi de corupere

confirmată prin semnătura şi ştampila participantului Da

7 Garanţia pentru ofertă confirmată prin semnătura şi ştampila participantului Da
8 Certificat de calitate CE confirmată prin semnătura şi ştampila participantului Da
9 Licență de activitate (se prezintă în cazul dacă

domeniul dat se licențiază)
copia semnată şi ştampilată de participant Da

10 Date despre participant confirmată prin semnătura şi ştampila 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: IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
Adresa: Mun.Chisinau Str.Constantin Virnav 13
Tel.: ifp@ms.md022 572 213 ,  Fax: 022 572 205 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: URSU FIODOR, Șef direcție economie, finanțe și infrastructură

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: 03.07.2017 11:00
Mun.Chisinau Str.Constantin Virnav 13pe adresa:
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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: 40 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

03.07.2017 11:00la:
Mun.Chisinau Str.Constantin Virnav 13pe 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: URSU FIODOR


