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

nr. 18/00507 09.02.2018din

Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL MAMEI ŞI COPILULUI
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

Reparația endoscopului de model GIF-XQ40, producător OlympusObiectul achiziției:
50421000-2Cod 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.:  12  din  09.02.2018.
În scopul achiziţionării "Reparația endoscopului de model GIF-XQ40, producător Olympus"
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   Servicii:

Servicii  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1 Reparația endoscopului de model GIF-
XQ40, producător Olympus

1.00Bucată1.1 Reparația endoscopului de model GIF-XQ40,
producător Olympus

1.  Cerințe tehnice pentru reparație:
1.1 Schimbarea fibrei de imagine
1.2 Schimbarea fibrei de lumină
1.3 Schimbarea capului distal
1.4 Schimbarea părților de
angulație
1.5 Schimbarea canalului
instrumentar
1.6 Schimbarea canalelor apă / aer
1.7 Repararea frînghiilor metalice
1.8 Repararea părților de inserție C-
Tube
1.9 Schimbarea cauciucului capului
distal
1.10 Eliminarea luftului
1.11 Ajustarea unghiurilor
1.12 Setarea etansietatii
1.13 Înlăturarea altor defecțiuni
ascunse ce vor fi depistate în timpul
reparației
2.  Cerințe generale:
2.1 Temenul de garanție min. 12
luni, cu emiterea certificatului de
garanție corespunzător
2.2 Testarea,verificarea
funcționalității cu emiterea actului
corespunzător
2.3 Cheltuiele de logistică vor fi
suportate de către agentul economic
2.4 Agentul economic poartă
răspunedere deplină cu privire la
defectarea, deteriorarea, pierderea,
echipamentului medical în timpul
transportării și reparației

50421000-2

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
Conform cerințelor din descriere
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:



pag. 2

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

1 Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

Nu se cere Nu

2 Capacitatea minimă de producere sau echipamentele
necesare

Nu se cere Nu

3 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)

Nu se cere Nu

4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau
de resurse creditare în sumă de minim (suma)

Nu se cere Nu

5 Date despre Participant original –  confirmate prin semnătura şi ştampila
Participantului;

Da

6 Oferta original – confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului

Da

7 Certificat de înregistrare a întreprinderii copie – emis de Camera Înregistrării de Stat , confirmat
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;

Da

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

Da

9 Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor,
contribuţiilor

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

Da

10 Ultimul raport financiar, 2016/2017 copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului

Da

11 Lista fondatorilor operatorilor economici ( nume, prenumele, codul personal) Da
12 Extras din registrul de stat al persoanelor juridice copie confirmată prin semnătura și ștampila

Participantului
Da

13 Act confirmativ cu privire la autorizarea centrului de
deservire în reparația endoscoapelor unde urmează a fi
reparat echipamentul

Act confirmativ cu privire la autorizarea centrului de
deservire în reparația endoscoapelor unde urmează a fi
reparat echipamentul

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: 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, Şef serviciul Achiziţii 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: 21.02.2018 14:00
Republica Moldova, CHIŞINĂU BOTANICA, mun. Chişinău, str. Burebista 93pe 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: 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

21.02.2018 14:00la:
Republica Moldova, CHIŞINĂU BOTANICA, mun. Chişinău, str. Burebista 93pe adresa:

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: TOMUZ VASILE


