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

nr. 18/01204 30.03.2018din

Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

Inventar tare conform necesităților IMSP IFP "Chiril Draganiuc" pentru anul 2018
REPETATObiectul achiziției:
39000000-2Cod 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.:  25  din  30.03.2018.
În scopul achiziţionării "Inventar tare conform necesităților IMSP IFP "Chiril Draganiuc" pentru anul 2018 REPETAT"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
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 Paturi  pentru pacienti.
212.00Bucată1.1 Paturi  pentru pacienti. Carcas din metal 40*20*2 mm cu 2

bare metalice 40*20*2 mm suport
pentru placa pentru saltea, picioare
h250 mm reglabile din teava de
metal 30*30 mm.  Carcas exterior
din Pal melaminat.
Dimensiuni:1972*872*800 mm.
Descrierea patului fabricat din pal
melaminat si carcas metalic:
1. Carcasul metalic fabricat din
teava de 40x20x2 mm si vopsit cu
vopsea polimerica nontoxica;
2. Carcasul fabricat din pal
melaminat Stejar Bardolino
H1145ST10 cu grosimea de 36 mm,
cant PVC 36/2 mm;
• Placa pentru saltea grosimea de 18
mm pal melaminat culoarea albă si
să aibă 4 capace de ventilare;
3. Toate plăcile din laminat să fie
acoperite cu cant PVC 22/2 mm la
utilaj special; 4. Mobila fabricată
conform ISO 9001: 2015.

39000000-2

2 Saltea
212.00Bucată2.1 Saltea Saltelele ortopedice cu mărimea de

1900x800x200 mm fabricate din
Arcuri de tip Bonell: înălțimea
arcului-h 150 mm,  diametrul d- 86
mm, grosimea sirmei de arc 2,4
mm, grosimea sirmei de impletire
1,4 mm, borduri din poliuretan,
grosimea 50 mm, h 150 mm. Partea
de iarna: vatin 1200 gr/m2,
poliuritan DN. 22 – 20 mm,
matlasat compus din stofa Jakard
imermeabila 97 gr/m2, sintevol
(sintepon) 100 gr /m2, poliritan 8
mm, dn – 18 kg/m3, flizelin dn 15
gr /m2. Partea vara: vatin 1200
gr/m2, poliuritan DN. 22 – 20 mm,
matlasat compus din stofa Jakard

39000000-2
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

212.00Bucată2.1 Saltea imermeabila 97 gr/m2, sintevol
(sintepon) 100 gr /m2, poliritan 8
mm, dn – 18 kg/m3, flizelin dn 15
gr /m2. Minere – ridicare,
manipulare – 4 buc. Butoane de
aerisire – 4 buc. Lenta de inchidere
42 mm. Dimensiuni husa –
1910*810*210 mm, dotata cu
fermoar, din material impermeabil.
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3 Husă pentru protecție
212.00Bucată3.1 Husă pentru protecție Husa pentru protectie, impermiabila

800x2000
39000000-2

4 Noptieră.
212.00Bucată4.1 Noptieră. Noptieră. Dimensiuni:

400*400*800 h mm. Executat din
PAL melaminat gr.18
mm, culoarea Stejar Bardolino
H1145ST10, corpul bordurat cu
cant PVC 22/0,4 mm, furnitura
Hafele, fasadele si topul bordurat cu
cant PVC gr.22/2 mm. Dotata cu
nisa, o usa si un raft.
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5 Dulap de vestiar.
106.00Bucată5.1 Dulap de vestiar. Dimensiuni: 1950*950*400 mm.

Executat din PAL melaminat gr.18
mm, culoarea Stejar Bardolino
H1145ST10, corpul bordurat cu
cant PVC 22/0,4 mm, furnitura
Hafele, fasadele bordurat cu cant
PVC gr.22/2 mm. Dotat cu 2 uși
compartimentat egal. Un
compartiment dotat cu bară de
haine vopsită în condiții de fabrică
de culoare crom si polita pentru
caciuli, celalalt compartiment dotat
cu 4 rafturi, mîner 128 mm
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6 Dulap pentru medicamente.
25.00Bucată6.1 Dulap pentru medicamente. Dimensiuni: 1900*1000*500 mm.

Executat din PAL melaminat gr.18
mm, culoarea Stejar Bardolino
H1145ST10, corpul bordurat cu
cant PVC 22/0,4 mm, furnitura
Hafele, fasadele bordurat cu cant
PVC gr.22/2 mm. Dotat cu 2 uși
compartimentat egal, dotat cu 4
rafturi pentru mape, mîner 128 mm,
lacat cu 3 chei,

39000000-2

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
În termen de 10-15 zile la comanda cumpărătorului, în formă scrisă, după aprobarea dării de seamă de către AAP
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 Conform F3.4 din Documentația Standard. confirmată
prin semnătura şi ştampila participantului

Da

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

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

de vedere profesional
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

Ofertantul va avea minim 5 ani de experienţă specifică
în producerea bunurilor materiale similare. Pentru
demonstrarea îndeplinirii acestor cerinţe operatorul
economic completează Formularul (F3.3)

Da

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)

Da

9 Oferta Formularul ofertei original confirmat prin semnătura şi
ştampila participantului (formular F3.1).

Da

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

Nu

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)

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 Certificat de atribuire a contului bancar original/copie eliberat de banca deţinătoare de cont
confirmată prin semnătura și ștampila participantului

Da

16 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 aplicarea semnăturii şi ştampilei
participantului

Da

17 Scrisori de recomandare Original confirmat prin semnătura si stampila
participantului

Da

18 Garanţia pentru ofertă 2% Conform F3.2 din Documentația Standard, sau prin
transfer bancar:
 Beneficiarul plăţii: IMSP IFP “Chiril Draganiuc”
Denumirea Băncii: MinFin Trezoreria de Stat
Codul fiscal: 1003600151724
Contul IBAN:MD69TRPCCC518430F00014AA
Contul bancar: TREZMD2X

Da

19 Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice copie - confirmată prin semnătura și ștampila
Participantului

Da

20 Autorizație sanitară de funcționare a agentului
economic participant

copie confirmată prin semnătura şi ştampilată de
participant

Da

21 Declaraţia privind situaţia personală a operatorului
economic

Original - completată în conformitate cu Formularul (F
3.5);

Da

22 Specificaţii tehnice (F4.1) Original confirmat prin semnătura si stampila
participantului

Da

23 Specificaţii de preţ (F4.2) Original confirmat prin semnătura si stampila
participantului

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

24 Formularul informativ despre ofertant Confirmată prin semnătura și ștampila participantului
conform F3.3 din Documentația Standard

Da

25 Certificat de conformitate ce confirmă calitatea
bunurilor/serviciilor oferite eliberate de Organismul
Naţional de verificare

 - copia originalului confirmată prin ştampila şi
semnătura participantului. În mod obligatoriu pentru:
Mobilier

Da

26 Certificat de conformitate pentru materia primă copie-confirmată prin semnătura și ștampila
Participantului

Da

27 Garanţia de bună execuţie 5 %Beneficiarul plăţii: IMSP IFP “Chiril Draganiuc”
Denumirea Băncii: MinFin Trezoreria de Stat
Codul fiscal: 1003600151724
Contul IBAN:MD38TRPCCC518430F00014AA
Contul bancar: TREZMD2X

Da

28 Notă
La solicitarea autorităţii contractante, operatorii
economici potențiali cîștigători vor prezenta
obligatoriu, în decurs de 5 zile de la solicitare, mostre
pentru materia primă, piesele mobilei (balamale,
minere, pal melaminat, saltea, husa, cant PVC).

Da

29 Aviz sanitar copie-confirmată prin semnătura și ștampila
Participantului

Da

30 Dotarea cu echipamente tehnice, sală de producere. copie-confirmată prin semnătura și ștampila
Participantului

Da

31 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul ultimelor 24 luni

o valoare de 100% din valoarea ofertei prezentate
(contracte de achiziție)

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: ŢURCAN IURIE, Șef SDI

Setul de documente poate fi primit la adresa: IMSP IFP "Chiril Draganiuc", bir. Serviciul Achiziții Publice, E-mail: ifp@ms.md, Tel:
022 572 213.

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: 17.04.2018 10:00
Mun.Chisinau Str.Constantin Virnav 13pe 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

17.04.2018 10:00la:
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 2%

Contractul intră sub incidența Acordului OMC   - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat ''REGISTRUL
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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


