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

nr. 17/02582 28.07.2017din

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

Achiziționarea pieselor și serviciilor de renovare a celulei de alimentație cu energie electrică
de tensiune înaltă la stația de transformatoare nr.266 IMSP IFP Clinica VorniceniObiectul achiziției:
50800000-3Cod 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.:  60  din  28.07.2017.

În scopul achiziţionării "Achiziționarea pieselor și serviciilor de renovare a celulei de alimentație cu energie electrică de tensiune
înaltă la stația de transformatoare nr.266 IMSP IFP Clinica Vorniceni"

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   Servicii:

Servicii  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1 Intreruptor BB /TEL -l 0-20-1 00
1.00Bucată1.1 Intreruptor BB /TEL -l 0-20-1 00 Intreruptor BB /TEL -l 0-20-1 0031214100-0

2 Bloc de alimentareB P |TEL220 -021.
1.00Bucată2.1 Bloc de alimentareB P |TEL220 -021. Bloc de alimentareB P |TEL220 -

021.
31311000-9

3 Bloc de alimentare BU1TEL22O -03 - 05 A
1.00Bucată3.1 Bloc de alimentare BU1TEL22O -03 - 05 A Bloc de alimentare BU1TEL22O -

03 - 05 A
31311000-9

4 Bloc de adaptare TKA/TEL
1.00Bucată4.1 Bloc de adaptare TKA/TEL Bloc de adaptare TKA/TEL31681410-0

5 Placa de multiplicare PR/TEL 220-03
1.00Bucată5.1 Placa de multiplicare PR/TEL 220-03 Placa de multiplicare PR/TEL 220-

03
31681410-0

6 Complet de multiplicare a supratensiunii
OPN /TEL -l0 -t2

1.00Bucată6.1 Complet de multiplicare a supratensiunii OPN
/TEL -l0 -t2

Complet de multiplicare a
supratensiunii OPN /TEL -l0 -t2

31200000-8

7 Transformatoare de curent l0 kv
1.00Bucată7.1 Transformatoare de curent l0 kv Transformatoare de curent l0 kv31170000-8

8 Demontare intreruptor aerian, tensiune
pina la 20 kV la curent pina la 20000 A

1.00Bucată8.1 Demontare intreruptor aerian, tensiune pina la
20 kV la curent pina la 20000 A

Demontare intreruptor aerian,
tensiune pina la 20 kV la curent
pina la 20000 A

50800000-3

9 Intreruptor aerian, tensiune pina la 20 kV
la curent nina la 20000 A

1.00Bucată9.1 Intreruptor aerian, tensiune pina la 20 kV la
curent nina la 20000 A

Intreruptor aerian, tensiune pina la
20 kV la curent nina la 20000 A

50800000-3

10 Demontarea detens ionatoarelor: manual
3.00Set10.1 Demontarea detens ionatoarelor: manual Demontarea detens ionatoarelor:

manual
50800000-3

11 Montarea detensionatoarelor: manual
3.00Set11.1 Montarea detensionatoarelor: manual Montarea detensionatoarelor:

manual
50800000-3

12 Demontare transformator de curent.
tensiune pina la l0 kV

2.00Bucată12.1 Demontare transformator de curent. tensiune
pina la l0 kV

Demontare transformator de curent.
tensiune pina la l0 kV

50800000-3

13 Transfonnator de curent. tensiune oina la l0
kV

2.00Bucată13.1 Transfonnator de curent. tensiune oina la l0 kV Transfonnator de curent. tensiune
oina la l0 kV

50800000-3
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

14 Demontare dulap de dirijare si reglare
4.00Bucată14.1 Demontare dulap de dirijare si reglare Demontare dulap de dirijare si

reglare
50800000-3

15 Dulap de diri.iare si reglare
4.00Bucată15.1 Dulap de diri.iare si reglare Dulap de diri.iare si reglare50800000-3

16 Circuit de comutare secundara a
intreruptorului cu dispozitiv de actionare pe
poluri electromagnetic sau pneumatic,
tensiune intreruptor pina la 35 kV

1.00Bucată16.1 Circuit de comutare secundara a
intreruptorului cu dispozitiv de actionare pe
poluri electromagnetic sau pneumatic, tensiune
intreruptor pina la 35 kV

Circuit de comutare secundara a
intreruptorului cu dispozitiv de
actionare pe poluri electromagnetic
sau pneumatic, tensiune intreruptor
pina la 35 kV

50800000-3

17 Transformator exterior cu izolatie solida,
tensiune pina la I I kV

2.00Bucată17.1 Transformator exterior cu izolatie solida,
tensiune pina la I I kV

Transformator exterior cu izolatie
solida, tensiune pina la I I kV

50800000-3

18 Schema de control cu ajutbrul aparatelor
electrice de masurat

3.00Bucată18.1 Schema de control cu ajutbrul aparatelor
electrice de masurat

Schema de control cu ajutbrul
aparatelor electrice de masurat

50800000-3

19 Circuite secundare ale grupelor din trei
transformatoare monofazate, tensi une pina
la l1 kV

2.00Bucată19.1 Circuite secundare ale grupelor din trei
transformatoare monofazate, tensi une pina la
l1 kV

Circuite secundare ale grupelor din
trei transformatoare monofazate,
tensi une pina la l1 kV

50800000-3

20 Protectie de tensiune minima cu blocarea pe
componentele de succesiune inversa

1.00Set20.1 Protectie de tensiune minima cu blocarea pe
componentele de succesiune inversa

Protectie de tensiune minima cu
blocarea pe componentele de
succesiune inversa

50800000-3

21 Protectii contra punerii la pamint "zzc-
\","zzc-2"

1.00Set21.1 Protectii contra punerii la pamint "zzc-\","zzc-
2"

Protectii contra punerii la pamint
"zzc-\","zzc-2"

50800000-3

22 Dispozitiv RAA cu circuit de restabilire a
tensiunii

1.00Bucată22.1 Dispozitiv RAA cu circuit de restabilire a
tensiunii

Dispozitiv RAA cu circuit de
restabilire a tensiunii

50800000-3

23 Circuit de reglare a I parametru, numar de
organe de reglare pina la 5

1.00Bucată23.1 Circuit de reglare a I parametru, numar de
organe de reglare pina la 5

Circuit de reglare a I parametru,
numar de organe de reglare pina la
5

50800000-3

24 Bare, tensiune pina la I I kV
1.00Bucată24.1 Bare, tensiune pina la I I kV Bare, tensiune pina la I I kV50800000-3

25 Dispozitiv de transmitere a semnalului de
deconectare "EPO-1053A". "EPOI0536",
"EPO-I054"

1.00Set25.1 Dispozitiv de transmitere a semnalului de
deconectare "EPO-1053A". "EPOI0536",
"EPO-I054"

Dispozitiv de transmitere a
semnalului de deconectare "EPO-
1053A". "EPOI0536", "EPO-I054"

50800000-3

26 Dispozitiv de redondanta de defectare a
intreruptorului (DRDI), cu numarul de
conexiuni pina la patru

1.00Set26.1 Dispozitiv de redondanta de defectare a
intreruptorului (DRDI), cu numarul de
conexiuni pina la patru

Dispozitiv de redondanta de
defectare a intreruptorului (DRDI),
cu numarul de conexiuni pina la
patru

50800000-3

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
Conform comenzii dupa înregistrarea dării de seamă la Agenția Achiziții Publice.
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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

Da

8 Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la
procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din
Legea nr. 131 din 03.07.2015

Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (se va indica)

Nu

9 Oferta Original Da
10 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform

Formularului (se va indica)
Da

11 Raportul financiar Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
candidatului

Nu

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)

Da

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 Îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor
şi contribuţiilor de asigurări sociale, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare în

Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,
contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal-  copie,
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
ofertantului

Da

16 Licenţa de activitate copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
ofertantului

Nu

17 Certificatul de atestare tehnico-profesională a
dirigintelui de șantier

copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
ofertantului

Da

18 Avizul Inspecției de Stat în Construcții copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
ofertantului

Da

19 Manualul Calității copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
ofertantului

Da

20 Perioada de garanție a lucrarilor Min.  5 ani Da
21 Specificația tehnică  Devizul (Formularele nr.3,5,7) (conform CPL.01.01-2012) confirmată prin semnătura

şi ştampila ofertantului
Da

22 Garantia de buna executie a contractului Suma Garanţiei de bună executare (se stabileşte
procentual din preţul contractului adjudecat) in valoare

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

de 5 %
23 Oferta confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului Da
24 Graficul de executare a lucrarilor confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului

Formularul 3.5
Da

25 Cerință Operatorul economic cîștigător  Confirma înlocuirea
piesele uzate cu ulterioară întreținere a acestueia

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, Șed direcția 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: 10.08.2017 11:00
Mun.Chisinau Str.Constantin Virnav 13pe adresa:

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

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 45 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

10.08.2017 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


