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

nr. 17/03999 26.12.2017din

Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL MAMEI ŞI COPILULUI
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

Reactivi și consumabile de laborator (CSRGM)Obiectul achiziției:
33696300-8Cod 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.:  103  din  26.12.2017.
În scopul achiziţionării "Reactivi și consumabile de laborator (CSRGM)"
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 Ulei de imersie de cedru  fl. 100 ml
1000.00Mililitru1.1 Ulei de imersie de cedru  fl. 100 ml33696300-8

2 Fise speciale pentru screening Neonatal,
tipul hîrtiei  whatman 903, 125 x 75 mm)

40000.00Bucată2.1 Fise speciale pentru screening Neonatal,  tipul
hîrtiei  whatman 903, 125 x 75 mm)

33696300-8

3 Pipete  serologice 1,0 ml, sterile ambalaj
individual din hîrtie cu vîrf îngust

1400.00Bucată3.1 Pipete  serologice 1,0 ml, sterile ambalaj
individual din hîrtie cu vîrf îngust

33696300-8

4 Pipete  serologice V- 5 ml, sterile ambalaj
individual din hîrtie cu vîrf îngust

1000.00Bucată4.1 Pipete  serologice V- 5 ml, sterile ambalaj
individual din hîrtie cu vîrf îngust

33696300-8

5 Pipete  serologice  V-10 ml, sterile ambalaj
individual din hîrtie cu vîrf îngust

1000.00Bucată5.1 Pipete  serologice  V-10 ml, sterile ambalaj
individual din hîrtie cu vîrf îngust

33696300-8

6  Slaid flacoane
2000.00Bucată6.1  Slaid flacoane Flacon transparent cu volum de

lucru-2,5-5,0 ml, suprafaţa 9cm²,
steril, apirogen, din polisterol
pentru cultivarea celulelor,lama
flaconului acoperită cu stratul
pentru cresterea celulelor cu
fluoriscenţă minimală ,cu bandă
abraziva pentru marcaj, testul
ermetic, marcajul CE.

33696300-8

7  Flacoane culturale,  volum 50ml/25cm2,
sterile, PP, cu gît inclinat

1000.00Bucată7.1  Flacoane culturale,  volum 50ml/25cm2,
sterile, PP, cu gît inclinat

33696300-8

8 Eprubete conice din plastic cu capac,
sterile, gradate volum 15ml, 15,8x119,4

1500.00Bucată8.1 Eprubete conice din plastic cu capac,  sterile,
gradate volum 15ml, 15,8x119,4

33696300-8

9 Lame 26 х76mm,  degresate, şlefuite,  cu
colţuri rotungite cu banda pentru marcaj de
culoare albă

1000.00Bucată9.1 Lame 26 х76mm,  degresate, şlefuite,  cu
colţuri rotungite cu banda pentru marcaj de
culoare albă

33696300-8

10 Lamele microscopice 24x24mm din sticlă
1000.00Bucată10.1 Lamele microscopice 24x24mm din sticlă33696300-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

11 Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea
150mm, de unică folosinţă, sterile cu marcaj
special ultrapoint

700.00Bucată11.1 Ace pentru amniocenteză 20G, lungimea
150mm, de unică folosinţă, sterile cu marcaj
special ultrapoint

33696300-8

12 Tips  200mkl  universale , gradate tip
Gilson, material PP,nesterile in ambalaj a
cîte 1000 bucăţi,ambalaj de la producător.

75000.00Bucată12.1 Tips  200mkl  universale , gradate tip Gilson,
material PP,nesterile in ambalaj a cîte 1000
bucăţi,ambalaj de la producător.

33696300-8

13 Lopăţică pentru colectarea materialului
biolojic din cavitatea bucală,  sterile de
unică folosinţă ambalaj individual

300.00Bucată13.1 Lopăţică pentru colectarea materialului
biolojic din cavitatea bucală,  sterile de unică
folosinţă ambalaj individual

33696300-8

14 Set p/u neonatal screening PCU 960 inv +
NOTA

40.00Set14.1 Set p/u neonatal screening PCU 960 inv +
NOTA

Cerinţe generale:1.Ofertantul
prezintă certificatul CE, certificatul
de înregistrare şi punere pe piaţă în
ţara de origine. Seturile să fie
livrate în ambalaj securizat, marcat
şi etichetat de producător. Date de
identitate (denumirea, numărul
lotului, seria,termenul de
valabilitate,condiţiile de
păstrare)indicate pe ambalaj trebuie
sa coincidă în mod obligatoriu cu
cele de pe etichetele componentelor
incluse in set. Setul trebuie să fie
compatibil cu analizatorul
miltifuncţional Sinergy HT şi să
conţină toţi reagenţii necesari
pentru efectuarea determinării
cantitative,in vitro,a concentraţiei
de fenilalanină din picăturile  uscate
de sînge.

33696300-8

15 Metanol chimic pur 99%, ambalaj de la
producător în flacon din plastic de 1,0-1.5
litri

100.00Litru15.1 Metanol chimic pur 99%, ambalaj de la
producător în flacon din plastic de 1,0-1.5 litri

33696300-8

16 Sol. Tampon fosfat pH 6,8 lichid gata pentu
folosire,ambalaj de la producător în flacon
din plastic   500 - 1000 ml

10.00Litru16.1 Sol. Tampon fosfat pH 6,8 lichid gata pentu
folosire,ambalaj de la producător în flacon din
plastic   500 - 1000 ml

33696300-8

17 Acid acetic glacial pur  99-100%, ambalaj
de la producător în flacon din plastic  de 1.0
-1,5 litru.

80.00Litru17.1 Acid acetic glacial pur  99-100%, ambalaj de
la producător în flacon din plastic  de 1.0 -1,5
litru.

33696300-8

18 Eprubete Lymphochrome pentru cultivarea
limfocitelor cu L-glutamină şi FGA
(phythaemagglutininum), 5.0 ml

1500.00Bucată18.1 Eprubete Lymphochrome pentru cultivarea
limfocitelor cu L-glutamină şi FGA
(phythaemagglutininum), 5.0 ml

33696300-8

19 Amniochrome plus, mediu gata pentru
cultivarea amniocitelor, flacon 100ml
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

200.00Flacon19.1 Amniochrome plus, mediu gata pentru
cultivarea amniocitelor, flacon 100ml

33696300-8

20 Sol.0,075M KCL  lichid gata pentu folosire,
flacon  100 ml

150.00Flacon20.1 Sol.0,075M KCL  lichid gata pentu folosire,
flacon  100 ml

33696300-8

21 Sol.0,075M KCL lichid gata pentu folosire,
flacon   500 ml

170.00Flacon21.1 Sol.0,075M KCL lichid gata pentu folosire,
flacon   500 ml

33696300-8

22  Pipeta 8-canal ,  cu volum schimbator 50-
300µl

4.00Bucată22.1  Pipeta 8-canal ,  cu volum schimbator 50-
300µl

verificare metrologică33696300-8

23 Microfibre pentru prelucrarea opticii
microscoapelor

6.00Set23.1 Microfibre pentru prelucrarea opticii
microscoapelor

33696300-8

24 Punch(gauritor) cu un orificiu cu diametru
de 3 mm pentru fişele la screening neonatal

1.00Bucată24.1 Punch(gauritor) cu un orificiu cu diametru de 3
mm pentru fişele la screening neonatal

33696300-8

25 Hîrtie de filtru rotundă vatman tip 1, 100
buc.

20.00Set25.1 Hîrtie de filtru rotundă vatman tip 1, 100 buc.33696300-8
26 Colba cu fundul plat, 50 ml, din sticlă,

gradată
10.00Bucată26.1 Colba cu fundul plat, 50 ml, din sticlă, gradată33696300-8

27 Pelicula transparentă 14X12cm
300.00Bucată27.1 Pelicula transparentă 14X12cm33696300-8

28  Conteiner  de culoare galbenă, cu pedală,
cu capac cu  rezervuar potrivit de culoarea
neagră pentru deşeuri, volum 15 l

2.00Bucată28.1  Conteiner  de culoare galbenă, cu pedală, cu
capac cu  rezervuar potrivit de culoarea neagră
pentru deşeuri, volum 15 l

33696300-8

29 Pară de cauciuc mărimea N3 fără canulă
2.00Bucată29.1 Pară de cauciuc mărimea N3 fără canulă33696300-8

30 Tripsin EDTA 10X  lichid gata pentu
folosire

100.00Mililitru30.1 Tripsin EDTA 10X  lichid gata pentu folosire33696300-8
31 Colorant Giemza Stain Kario Max

improved R66 Solution,,Gurr  pentru
cariotipare flacon max.100 ml

1000.00Mililitru31.1 Colorant Giemza Stain Kario Max improved
R66 Solution,,Gurr  pentru cariotipare flacon
max.100 ml

33696300-8

32 Colchicină reactiv
1.00Gram32.1 Colchicină reactiv33696300-8

33 Acid nitric 65%a.r
500.00Mililitru33.1 Acid nitric 65%a.r33696300-8

34 Acid chlorhidric 0,1mmol/dm3(0,1N) fl
100ml

500.00Mililitru34.1 Acid chlorhidric 0,1mmol/dm3(0,1N) fl 100ml33696300-8
35 Hg(NO3)20,5-H2O pură oxidat

500.00Gram35.1 Hg(NO3)20,5-H2O pură oxidat33696300-8
36 Acetoorcein 2%, colorant

100.00Mililitru36.1 Acetoorcein 2%, colorant33696300-8
37 Difenilcarbazon

50.00Gram37.1 Difenilcarbazon33696300-8
38 Marcheri de laborator scris subţire

20.00Bucată38.1 Marcheri de laborator scris subţire33696300-8
39 Marcheri de laborator scris gros

20.00Bucată39.1 Marcheri de laborator scris gros33696300-8
40 Taimer de buzunar electronic p/u laborator
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

10.00Bucată40.1 Taimer de buzunar electronic p/u laborator33696300-8
41 Exicator dreptunghiular din sticlă volum 8

litri
2.00Bucată41.1 Exicator dreptunghiular din sticlă volum 8 litri33696300-8

42 Ghid de ac steril(14*91,5) compatibil cu
USG Toshiba.Setul include marimile de la
14G pînă la 23G

20.00Set42.1 Ghid de ac steril(14*91,5) compatibil cu USG
Toshiba.Setul include marimile de la 14G pînă
la 23G

33696300-8

43 Suport de stocare a lamelor 26 х76mm
poziţie verticală din polisterol cu capac(slide
file)82x245x86mm

6.00Bucată43.1 Suport de stocare a lamelor 26 х76mm poziţie
verticală din polisterol cu capac(slide
file)82x245x86mm

33696300-8

44 Suport universal pentru micropipetă
multicanal,polimetil metacrilata tip Gilson

1.00Bucată44.1 Suport universal pentru micropipetă
multicanal,polimetil metacrilata tip Gilson

33696300-8

45 Ulei de imersie de cedru, flacon 100 ml
5.00Flacon45.1 Ulei de imersie de cedru, flacon 100 ml33696300-8

46 Ulei de imersie non-fluoriscent, flacon 10 ml
5.00Flacon46.1 Ulei de imersie non-fluoriscent, flacon 10 ml33696300-8

47 Sonda ginecologica universala sterila(p/u
colectarea materialului biologic din uretra
si canalul cervical)

500.00Bucată47.1 Sonda ginecologica universala sterila(p/u
colectarea materialului biologic din uretra si
canalul cervical)

33696300-8

48 Periuta citologica sterile (pentru colectarea
materialului biologic din uretră și canalul
cervical la femei)

5000.00Bucată48.1 Periuta citologica sterile (pentru colectarea
materialului biologic din uretră și canalul
cervical la femei)

33696300-8

49 Virfuri 0-200
30000.00Bucată49.1 Virfuri 0-20033696300-8

50 Vârfuri 0,5-200 µl, (galbene)
20000.00Bucată50.1 Vârfuri 0,5-200 µl, (galbene)33696300-8

51 Virfuri 100-1000 (albastre)
10000.00Bucată51.1 Virfuri 100-1000 (albastre)33696300-8

52 Azopiram
3.00Bucată52.1 Azopiram33696300-8

53 Eprubete Eppendorf 1.5 mkl
20000.00Bucată53.1 Eprubete Eppendorf 1.5 mkl33696300-8

54 Eprubete sterile cu capac, V-15 ml cu fund
conic

100.00Bucată54.1 Eprubete sterile cu capac, V-15 ml cu fund
conic

33696300-8

55 Eprubete sterile cu capac V-50ml
100.00Bucată55.1 Eprubete sterile cu capac V-50ml33696300-8

56 Eprubete de o singură folosinșă, cu capac,
sterile, cu granule pentru separarea serului,
pentru investigații imunologice, cu volumul
10 ml

3000.00Bucată56.1 Eprubete de o singură folosinșă, cu capac,
sterile, cu granule pentru separarea serului,
pentru investigații imunologice, cu volumul 10
ml

33696300-8

57 Albastru dimitilen soluție pentru colorarea
frotiurilor, flacon 1 L

2.00Flacon57.1 Albastru dimitilen soluție pentru colorarea
frotiurilor, flacon 1 L

33696300-8

58 Marcheri pentru laborator cu scris subtire
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

de culoare neagră
50.00Bucată58.1 Marcheri pentru laborator cu scris subtire de

culoare neagră
33696300-8

59 Hirtie pentru marcarea probelor pentru
aparatul StatFax

20.00Bucată59.1 Hirtie pentru marcarea probelor pentru
aparatul StatFax

33696300-8

60 Hirtie de indicator PH 0-12 ( cu diviziuni
scala de culoare maxim 0,5 unitati de PH)
nr. 100

10.00Bucată60.1 Hirtie de indicator PH 0-12 ( cu diviziuni scala
de culoare maxim 0,5 unitati de PH)   nr. 100

33696300-8

61 Cateter IUI (inseminatie intrauterina)
300.00Bucată61.1 Cateter IUI (inseminatie intrauterina)33696300-8

62 Sperm Wash medium (mediu de cultura)
3000.00Mililitru62.1 Sperm Wash medium (mediu de cultura)33696300-8

63  Pipeta 8-canal ,  cu volum schimbator 50-
300µl

2.00Bucată63.1  Pipeta 8-canal ,  cu volum schimbator 50-
300µl

33696300-8

64 Container pentru urina steril, V-150 ml
500.00Bucată64.1 Container pentru urina steril, V-150 ml33696300-8

65 Conteiner galben pentru deseuri 2 litri
5.00Bucată65.1 Conteiner galben pentru deseuri 2 litri33696300-8

66 Conteiner galben dezinfectie pentru ace,
inaltimea 200 mm

10.00Bucată66.1 Conteiner galben dezinfectie pentru ace,
inaltimea 200 mm

33696300-8

67 Conteiner pentru transportare materialului
biologic 265x189x142, polistiren

1.00Bucată67.1 Conteiner pentru transportare materialului
biologic 265x189x142, polistiren

33696300-8

68 Conteiner  de culoare galbenă, cu pedală,
capac, cu  rezervuar potrivit de culoarea
neagră pentru deşeuri, volum 15 l

2.00Bucată68.1 Conteiner  de culoare galbenă, cu pedală,
capac, cu  rezervuar potrivit de culoarea
neagră pentru deşeuri, volum 15 l

33696300-8

69 Pipete Pasteur (3 ml )
4000.00Bucată69.1 Pipete Pasteur (3 ml )33696300-8

70 Pipete Pasteur (5 ml )
2000.00Bucată70.1 Pipete Pasteur (5 ml )33696300-8

71 Anze 10 mkl albastre (pentru colectarea
frotiurilor)

10000.00Bucată71.1 Anze 10 mkl albastre (pentru colectarea
frotiurilor)

33696300-8

72 Oglinda ginecologica medie (M)
2000.00Bucată72.1 Oglinda ginecologica medie (M)33696300-8

73 Lamele de sticla 24x24 pre cleaned (gata de
lucru, superwhite) pentru analize
microscopice ( fără  impurități)

1000.00Bucată73.1 Lamele de sticla 24x24 pre cleaned (gata de
lucru, superwhite) pentru analize microscopice
( fără  impurități)

33696300-8

74 CMV IgM
960.00Bucată74.1 CMV IgM 96 teste33696300-8

75 CMV IgG
1152.00Bucată75.1 CMV IgG 96 teste33696300-8

76 HSV IgM I-II
768.00Bucată76.1 HSV IgM I-II 96 teste33696300-8

77 HSV IgG  I-II
960.00Bucată77.1 HSV IgG  I-II 96 teste33696300-8

78 Toxoplazma IgM
960.00Bucată78.1 Toxoplazma IgM 96 teste33696300-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

79 Toxoplazma IgG
1152.00Bucată79.1 Toxoplazma IgG 96 teste33696300-8

80 Chlamidia Tr. IgA
1728.00Bucată80.1 Chlamidia Tr. IgA 96 teste33696300-8

81 Chlamidia Tr. IgG
1728.00Bucată81.1 Chlamidia Tr. IgG 96 teste33696300-8

82 Micoplazma hominis IgG
960.00Bucată82.1 Micoplazma hominis IgG 96 teste33696300-8

83 Micoplazma hominis IgM
960.00Bucată83.1 Micoplazma hominis IgM 96 teste33696300-8

84 Ureoplazma urealiticum IgG
960.00Bucată84.1 Ureoplazma urealiticum IgG 96 teste33696300-8

85 Ureoplazma urealiticum IgM
960.00Bucată85.1 Ureoplazma urealiticum IgM 96 teste33696300-8

86 Anti fosfolipid IgM-IgG
384.00Bucată86.1 Anti fosfolipid IgM-IgG 96 teste33696300-8

87 Beta HG
480.00Bucată87.1 Beta HG 96 teste33696300-8

88 Anti TPO
960.00Bucată88.1 Anti TPO 96 teste33696300-8

89 T3
576.00Bucată89.1 T3 96 teste33696300-8

90 T4
768.00Bucată90.1 T4 96 teste33696300-8

91 T4 liber
1152.00Bucată91.1 T4 liber 96 teste33696300-8

92 TSH
1152.00Bucată92.1 TSH 96 teste33696300-8

93 Progesteron
960.00Bucată93.1 Progesteron 96 teste33696300-8

94 Estradiol
1056.00Bucată94.1 Estradiol 96 teste33696300-8

95 Testosteron liber
1248.00Bucată95.1 Testosteron liber 96 teste33696300-8

96 Testosteron
768.00Bucată96.1 Testosteron 96 teste33696300-8

97 DHEA
1152.00Bucată97.1 DHEA 96 teste33696300-8

98 Prolactin
1440.00Bucată98.1 Prolactin 96 teste33696300-8

99 LH
960.00Bucată99.1 LH 96 teste33696300-8

100 FSH
960.00Bucată100.1 FSH 96 teste33696300-8

101 HBs Ab
576.00Bucată101.1 HBs Ab 96 teste33696300-8

102 HBc Ab
480.00Bucată102.1 HBc Ab  96 teste33696300-8

103 HBs Ag
768.00Bucată103.1 HBs Ag 96 teste33696300-8

104 HCV
576.00Bucată104.1 HCV 96 teste33696300-8

105 Chlamidia trachomatis
1500.00Bucată105.1 Chlamidia trachomatis 50 teste33696300-8

106 Mycoplazma hominis
1500.00Bucată106.1 Mycoplazma hominis 50 teste33696300-8

107 Ureaplazma urealiticum
1500.00Bucată107.1 Ureaplazma urealiticum 50 teste33696300-8

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
în decurs de 10 zile de la solicitarea cumpărătorului
DDP - Franco destinație vămuit
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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 F 3.4;

Da

2 Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate
cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este
stabilit

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii -
copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
ofertantului

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

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 F 3.5

Da

9 Oferta original - formularul F 3.1 confirmat prin aplicarea
semnăturii și ștampilei Participantului (conform IPO);

Da

10 Informații generale despre ofertant original - formularul F 3.3 confirmata prin semnătura
și ștampila Participantului (conform IPO);

Da

11 Raportul financiar ultimul raport financiar (2016) copie - confirmată prin
semnătura și ștampila Participantului;

Da

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 Garanţia pentru ofertă formularul F 3.2 (conform IPO) sau ordin de plată; Da
16 Specificații tehnice formularul F 4.1 – original – confirmat prin semnătura

şi ştampila Participantului (conform IPO);
Da

17 Specificații de preț formularul F4.2 - original – confirmat prin semnătura
şi ştampila Participantului (conform IPO);

Da

18 Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice copie – confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului;

Nu

19 Certificat de atribuire a contului bancar copia originalului eliberat de banca deţinătoare de cont
– confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului;

Da

20 Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor,
contribuţiilor

copia originalului eliberat de Inspectoratul Fiscal –
confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului;

Da

21 Lista fondatorilor operatorilor economici (nume, prenumele, codul personal); Da
22 Certificat de conformitate sau echivalentul ce confirmă

calitatea și proveniența bunurilor
copie, confirmată prin ştampila şi semnătura
Participantului;

Da

23 Notă privind prezentarea mostrelor La cerere se vor prezenta mostre pentru testare (nota
este valabilă pentru toate poziţiile invitaţiei de
participare);

Nu

24 Notă privind oferta electronică la solicitare, se va prezenta oferta în formă electronică
(conform modelului SIA RSAP);

Da

25 Notă se indică toate cifrele după virgulă. Da
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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: I.M.S.P. INSTITUTUL MAMEI ŞI COPILULUI
Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU BOTANICA, mun. Chişinău, str. Burebista 93
Tel.: centrulmamei@gmail.com022-55-96-46 ,  Fax: 022 55 96 46 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: CEBUC CORINA, șef Serviciul achizitii publice

Setul de documente poate fi primit la adresa: Burebista, 93.
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: 19.01.2018 10:00
Republica Moldova, CHIŞINĂU BOTANICA, mun. Chişinău, str. Burebista 93pe 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

19.01.2018 10:00la:
Republica Moldova, CHIŞINĂU BOTANICA, mun. Chişinău, str. Burebista 93pe 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: REVENCO NINEL


