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

nr. 17/01981 20.06.2017din

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

Achiziționarea produselor biodistructive RepetatObiectul achiziției:
24960000-1Cod 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.:  49  din  20.06.2017.
În scopul achiziţionării "Achiziționarea produselor biodistructive 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 Sterilizant la rece a utilajului endoscopic
termosensibil

60.00Litru1.1 Sterilizant la rece a utilajului endoscopic
termosensibil

Specificare tehnica:  Actiune
virucida, bactericida, fungicida,
tuberculucidă. Expoziția până la 10
min. Solutie de glutaraldehida 2%
gata de utilizare cu pH 6,
conponenți de limitare a evaporării
glutaraldehidei, soluție activa 30
zile. Bandelete de control a
concentației soluției de lucru.
Ambalaj (5L)

24960000-1

2 Dezinfecția și curățarea instrumentelor
medicale și endoscoapelor

80.00Litru2.1 Dezinfecția și curățarea instrumentelor
medicale și endoscoapelor

Specificare tehnica:  Actiune
virucida, bactericida, fungicida,
levuricida (expoziția 5min.) ,
tuberculucidă (expozitia 15-60
min).
Substanțe active : SULPHAMIDIC
ACID; LAURYL PROPYLENE
DIAMINE; N NDIDECYL-
N N-DIMETHYLAMMONIUM
CARBONATE.
Complex enzimatic : Amilaze,
Mananaze, Proteaze.
Poate fi folosit in bae cu ultrasunet
si masini automate de spalare a
instrumentariului medical.
Ambalaj (5L)

24960000-1

3 Detergent enzimatic pentru curățarea
endoscoapelor flexibile și instrumentarului
chirurgical

80.00Litru3.1 Detergent enzimatic pentru curățarea
endoscoapelor flexibile și instrumentarului
chirurgical

Specificare tehnica:  Concentrat
enzimatic de Amilaze, Protează,
celulază, Mananaze, Proteaze.
Poate fi folosit in bae cu ultrasunet
si masini automate de spalare a
instrumentariului medical.
Expoziția 1-5 min, Ambalaj (5L)

24960000-1

4 Dezinfectant pentru prelucrarea igienică și
chirurgicală a mâinilor
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

80.00Litru4.1 Dezinfectant pentru prelucrarea igienică și
chirurgicală a mâinilor

Specificare tehnică: Gel
hidroalcoolic tixotrop pentru
îngrijirea igienică şi dezinfectarea
chirurgicală a mâinilor prin
friciune.Conține:  Etanol, bifenil -2-
ol în prezenţa agenilor de îngroșare,
hidratant şi emolient şi a apei, fără
parfum sau colorant. Gel gata de
utilizare. Îngrijire igienică: 1 doză
aplicată în podul palmei* pentru o
perioadă de fricțiune de 30-90 sec.
Dezinfectare chirurgicală:
2 x 1 doză aplicată în podul
palmei* pentru o perioadă de
fricțiune de 45 sec. Să nu conțină
clorhehidine hipoalergic
Ambalaj (1L)

24960000-1

5 Detergent dezinfectant pentru suprafețe
(pavimente și dispozitive medicale) inclusiv
cele cu contact alimentar

180.00Litru5.1 Detergent dezinfectant pentru suprafețe
(pavimente și dispozitive medicale) inclusiv
cele cu contact alimentar

Specificare tehnică: Concentrat
lichid. substante active : N-(3-
aminopropyl)-N-dodécylopropane-
1,3-diamine, Didecyldimethyl
ammonium chlorid.. pH-8,
necoroziv.
Activitate virucidă, bactericidă,
micobactericidă. Produs
biodegradabil, ce nu necesită
clătire.
Ambalaj de la 1L-5L

24960000-1

6 Clorură de var
360.00Kilogram6.1 Clorură de var Clor active 28-32%24960000-1

7 Peroxid de hidrogen
300.00Kilogram7.1 Peroxid de hidrogen Produs medicinal, pentru

dezinfecţia plăgilor , ambalaj -
canistră până la 35 kg , Peroxid de
hidrogen medicinal (soluţie 33-
35%)

24960000-1

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
În termen de 30 zile după înregistrarea dării de seamă la 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 Date despre participant original, confirmată prin ștampila și semnătura
Participantului;

Da

2 Oferta original – confirmată prin aplicarea semnăturii și
ștampilei Participantului;

Da

3 Certificatul de înregistrarea a întreprinderii copie confirmată prin ștampila și semnătura
Participantului;

Da

4 Certificat privind lipsa sau existența restanfelor față de
bugetul public nafional

copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat,
confirmată prin ștampila și semnătura Participantului;

Da

5 Licenţa privind comercializarea substanţelor şi
materialelor chimice toxice

copie ,confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului;

Da

6 Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Da
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

prenumele, codul personal) Participantului;
7 Certificate de calitate ISO 13485:2012; ISO 9001:2008 copie confirmată prin semnătura şi ştampila

participantului;
Da

8 Certificatul de înregistrare de stat/ avizarea sanitara a
produselor biodistructive eliberat de Ministerul
Sănătăţii a Republicii Moldova

 - copie confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului;

Da

9 Instrucţiuni de utilizare a produsului biodistructiv
aprobat prin aplicarea ştampilei   producătorului cu
traducere în limba de stat

copie confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului;

Da

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

copie – confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului;

Da

11 Declarație privind prezentarea certificatului de origine
pentru produs la momentul      livrării fiecărei tranșe

original confirmat prin semnătura și ștampila
Participantului;

Da

12 Certificat ce atesta înregistrarea în Registrul de stat al
dispozitivelor medicale (pentru dispozitive
medicale)

se va prezenta la prima livrare copie confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului

Da

13 Garanția pentru ofertă Confirmat prin semnătura și ștampila 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: ALEXANDRU SOFIA, Director

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: 27.06.2017 10:00
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: 35 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

27.06.2017 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 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


