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

nr. 18/00608 23.02.2018din

Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL BĂLŢI
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

investigații bacteriologice pentru a. 2018.Obiectul achiziției:
85000000-9Cod 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.:  16  din  23.02.2018.
În scopul achiziţionării "investigații bacteriologice pentru a. 2018."
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 Investigații bacteriologice a maselor fecale
și vomitate la vibrioni holerici

50.00Bucată1.1 Investigații bacteriologice a maselor fecale și
vomitate la vibrioni holerici

85000000-9

2 Investigații bacteriologice la iorsinioză
50.00Bucată2.1 Investigații bacteriologice la iorsinioză85000000-9

3 Cercetarea bacteriologică a toxico
infecțiilor alimentare la persoane grupa
intestinală materii fecale, spălătură
gastrică, masă vomitivă.

100.00Bucată3.1 Cercetarea bacteriologică a toxico infecțiilor
alimentare la persoane grupa intestinală
materii fecale, spălătură gastrică, masă
vomitivă.

85000000-9

4 Reacția serologică la tularemie
5.00Bucată4.1 Reacția serologică la tularemie85000000-9

5 Însămânțarea sângelui proba biologic la
tularemie

5.00Bucată5.1 Însămânțarea sângelui proba biologic la
tularemie

85000000-9

6 Însămânțarea sângelui la antrax
5.00Bucată6.1 Însămânțarea sângelui la antrax85000000-9

7 Însămânțarea conținutului carbuncului la
antrax

5.00Bucată7.1 Însămânțarea conținutului carbuncului la
antrax

85000000-9

8 Proba biologic la botulism
5.00Bucată8.1 Proba biologic la botulism85000000-9

9 Reacție serologică la leptospiroză
20.00Bucată9.1 Reacție serologică la leptospiroză85000000-9

10 Depistarea leptospirelor prin microscopie
direct (picătură groasă)

20.00Bucată10.1 Depistarea leptospirelor prin microscopie
direct (picătură groasă)

85000000-9

11 Investigație serologică la salmoneloză
20.00Bucată11.1 Investigație serologică la salmoneloză85000000-9

12 Investigații bacteriologice a lavajelor la
microfloră condiționat patogenă

1800.00Bucată12.1 Investigații bacteriologice a lavajelor la
microfloră condiționat patogenă

85000000-9

13 Investigații bacteriologice aerului din
încăperi

800.00Bucată13.1 Investigații bacteriologice aerului din încăperi85000000-9
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

14 Investigații bacteriologice la sterilitate (
material p/u pansament, instrumentar )

1400.00Bucată14.1 Investigații bacteriologice la sterilitate (
material p/u pansament, instrumentar )

85000000-9

15 Investigații bacteriologice la sterilitate a
materialului de sutură

40.00Bucată15.1 Investigații bacteriologice la sterilitate a
materialului de sutură

85000000-9

16 Formulă leucocitară
200.00Bucată16.1 Formulă leucocitară85000000-9

17 Identificarea corpilor acetonici
180.00Bucată17.1 Identificarea corpilor acetonici85000000-9

18 Mielograma
50.00Bucată18.1 Mielograma85000000-9

19 Determinarea timpului de coagularea a
sîngelui

920.00Bucată19.1 Determinarea timpului de coagularea a
sîngelui

85000000-9

20 Dozarea ferului în serul sanguin
1000.00Bucată20.1 Dozarea ferului în serul sanguin85000000-9

21 Dozare B-lipoproteide
2300.00Bucată21.1 Dozare B-lipoproteide85000000-9

22 Determinarea imunoglobulinei libere
50.00Bucată22.1 Determinarea imunoglobulinei libere85000000-9

23 Proba la corecția timpului protrombinic
INR

2800.00Bucată23.1 Proba la corecția timpului protrombinic INR85000000-9
24 Cercetarea bacteriologică la difterie

170.00Bucată24.1 Cercetarea bacteriologică la difterie85000000-9
25 Determinarea proteinei C – peptidului

100.00Bucată25.1 Determinarea proteinei C – peptidului85000000-9
26 Determinarea  anticorpilor Anti – leambia

460.00Bucată26.1 Determinarea  anticorpilor Anti – leambia85000000-9
27 Determinarea  anticorpilor Rh

50.00Bucată27.1 Determinarea  anticorpilor Rh85000000-9
28 Identificarea proteinei Benz-Jonnes în urina

150.00Bucată28.1 Identificarea proteinei Benz-Jonnes în urina85000000-9
29 Identificare proteinei nictermerale în urina

1400.00Bucată29.1 Identificare proteinei nictermerale în urina85000000-9
30 Examenul frotiului ls gonoree

1600.00Bucată30.1 Examenul frotiului ls gonoree85000000-9

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
conform trimiterilor IMSP SCM Bălți, pe parcursul anului 2018
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 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 Formular informativ despre ofertant original - potrivit modelului F3.3, confirmat prin
aplicarea semnăturii şi ştampila Participantului;

Da

6 Oferta original - potrivit formularului din punctul F3.1,
confirmată prin semnătura şi ştampila participantului.

Da

7 Certificat de înregistrare a întreprinderii sau Decizia de copie – emis de Camera Înregistrării de Stat, Da
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

înregistrare confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului;

8 Certificat de atribuire a contului bancar copie – eliberat de banca deţinătoare de cont,
confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului;

Da

9 Certificat de efectuare sistematică a plăţii
impozitelor,contribuţiilor

copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea
certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului
Fiscal al Republicii Moldova), confirmată prin
semnătura şi ştampila Participantului;

Da

10 Licenţa de activitate /în cazul in care acest
gendeactivitate se licentiază

copie – eliberată de Camera de Licențiere, confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului.

Da

11 Lista fondatorului operatorului economic original - nume, prenume, cod personal, confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului;

Da

12 Autorizaţie de funcţionare / în cazul in care acest
gendeactivitate se autorizează

copie – eliberat de Centrul de Sănătate Publică,
confirmată prin semnatura şi ştampila participantului.

Da

13 Certificat de acreditare a laboratorului / în cazul in care
acest gen de activitate se acreditează

copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.

Da

14 Declaraţia privind conduita de etică şi neimplicarea în
practici frauduloase şi de corupere (formularul f-3.4)

original - confirmată prin semnătură și ștampila
ofertantului;

Da

15 Declaraţia privind situaţia personală a
operatoruluieconomic (formularul f-3.5)

original - confirmată prin semnătură și ștampila
ofertantului;

Da

16 Specificații tehnice (formularul f-4.1) original - confirmat prin semnătură și ștampila
ofertantului.

Da

17 Specificații de preț (formularul f-4.2) original - confirmat prin semnătură și ștampila
ofertantului

Da

18 Garanţia pentru ofertă original – în formă de garanţie bancară de la o instituţie
bancară, valabilă pentru perioada de valabilitate a
ofertei sau altă perioadă prelungită, după caz, în
conformitate cu punctul IPO 23.

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. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL BĂLŢI
Adresa: Republica Moldova, BĂLŢI, mun. Bălţi, str. Decebal 101
Tel.: spital.balti@mail.ru0231-5-87-08 ,  Fax: 023158733 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: ŢAULEAN IGOR, Șef serviciului  achiziții publice

Setul de documente poate fi primit la adresa: m. Bălți, str. Decebal 101, bloc central, et.1, serviciul achiziții publice.
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: 19.03.2018 11:00
Republica Moldova, BĂLŢI, mun. Bălţi, str. Decebal 101pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 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

19.03.2018 11:00la:
Republica Moldova, BĂLŢI, mun. Bălţi, str. Decebal 101pe 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
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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: GHERGHILIGIU ANATOLIE


