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  INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
la procedura de achiziție a produse alimentare 

 

din 15.01.2019          mun. Bălți 

1. Denumirea autorității contractante:        IMSP „Spitalul Clinic Municipal Bălți”                . 

2. IDNO:                                             1003602150732                                                                   .                                                                    

3. Tip procedura achiziție:                            contract de valoare mică                                        . 

4. Obiectul achiziției     Servicii de reîncărcare și regenerare a cartușelor pentru imprimante și 

copiatoare pentru a. 2019                                                                                                            . 

5. Cod CPV: 33100000-1 

 Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Serviciilor de reîncărcare și 

regenerare a cartușelor pentru imprimante și copiatoare  conform necesităţilor IMSP „Spitalul 

Clinic Municipal Bălți” (în continuare - Cumparator) pentru a. 2019, este alocata suma necesara 

din: bugetul instituției (sursele CNAM) . 

Compărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe 

la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii: 

Nr. 

d/o 
Cod CPV 

Denumirea 

bunurilor 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea 
Specificarea tehnică și 

standarde de referință 

Grafic de 

livrare 

 
 Lotul 1    

 

1.1. 
50312000-5 Reîncărcarea 

cartușelor  

Buc. 500 Cartridg – 725; 728; 703; 

Samsung MLT D111S; 

Samsung ML 1520;  

Conform comenzilor 

IMSP SCMB   

1.2.  
50312000-5 Schimbarea 

fotoreceptorului 

Buc.  150 Cartridg – 725; 728; 703; 

Samsung MLT D111S; 

Samsung ML 1520; 

Conform comenzilor 

IMSP SCMB   

1.3. 
50312000-5 Schimbarea valului 

magnetic 

Buc.  50 Cartridg – 725; 728; 703; 

Samsung MLT D111S; 

Samsung ML 1520; 

Conform comenzilor 

IMSP SCMB   

1.4.  
50312000-5 Schimbarea lamei 

de dozare (curățare) 

Buc.  50 Cartridg – 725; 728; 703; 

Samsung MLT D111S; 

Samsung ML 1520; 

Conform comenzilor 

IMSP SCMB   

1.5.  
50312000-5 Schimbarea valului 

de cauciuc 

Buc.  50 Cartridg – 725; 728; 703; 

Samsung MLT D111S; 

Samsung ML 1520; 

Conform comenzilor 

IMSP SCMB   

 

6. Termenul de livrare solicitat şi locul destinaţiei finale DDP Incoterms 2013, se va efectua la 

comanda persoanei responsabile a IMSP SCM Bălți, pe parcursul anului 2019. 

 

7. Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

 
Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1.  
DUAE Original – semnat și ștampilat de către 

operatorul economic 

 

2.  
Oferta Original – Formularul F3.1 – semnat și 

ștampilat de către operatorul economic 

Obligatoriu 

3.  
Specificații de preț (formularul f-4.2) Original – semnat și ștampilat de către 

operatorul economic 
Obligatoriu 

4.  
Specificații tehnice (formularul f-4.1) Original – semnat și ștampilat de către 

operatorul economic 
Obligatoriu 

5.  
Certificat de înregistrare (decizia de 

înregistrai)/extras 

Copie – semnat și ștampilat de către 

operatorul economic 

Obligatoriu 

6.  
Certificat de efectuare sistematică a 

plăţii impozitelor, 

Copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal – 

semnat și ștampilat de către operatorul 

Obligatoriu 
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contribuţiilor economic 

7.  

Certificat de atribuire contului 

bancar 

Copie – eliberat de banca deţinătoare de 

cont – semnat și ștampilat de către 

operatorul economic; 

Obligatoriu 

8.  

Notă: Cerinţe tehnice la deservirea cartuşelor: 

1. Tonerul folosit la reîncărcare va 

corespunde tipului imprimatei; 

2. Număr de copii/imprimări efectuate se 

cere a fi nu mai mic de file A4 nu mai 

mic decît cantitatea prevăzută de 

producător pentru fiecare tip cu condiţia 

imprimării a minimum 5% de caractere 

pe fila A4; 

3. Durata deservirii obişnuite a unui cartuş 

din momentul notificării până la 

momentul reîntoarcerii - o zi de lucru; 

4. Durata deservirii în regim urgent a unui 

cartuş din momentul notificării până la 

momentul reîntoarcerii - aproximativ o 

oră de lucru; (max. 3 ore, în dependenţă 

de complexitatea lucrărilor); 

5. Transmisia/recepţia cartuşelor pe 

teritoriul beneficiarului în baza unui act; 

6. Cheltuielile de transportare a cartușelor 

vor fi suportate de către vânzător 

(prestatorul serviciilor) până la sediul 

spitalului. 

7. Nu se acceptă reproducerea unor sunete 

necaracteristice în timpul utilizării 

cartuşului (scârţâit, fluierături, etc);  

Obligatoriu 

8. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite. 

 

9. Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentara sau pot solicita  

clarificări de la autoritatea contractanta la adresa indicata mai jos: 

- Mun. Bălți, str. Decebal, 101 

- Tel. /0231/58-708 

- E-mail: imspscmb@gmail.com; spital.balti@mail.ru; 

- Numele si funcția persoanei responsabile: Țaulean Igor. 

 

10. Contractele: Contractul si documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar cu 

semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate: în decurs: de 3 zile lucrătoare după 

desemnarea câștigătorului la adresa: IMSP „Spitalul Clinic Municipal Bălți”, mun. Bălți , str. 

Decebal, 101. 

 

11.  Criteriul de atribuire este: cel mai mic preţ pe pe lot. 

 

12. Modalitatea de plata: prin transfer bancar, 30% în termen de 30 zile după livrarea fiecărei 

partide, 70% la finele trimestrului. 

 

13. Valuta: lei MD 

 

14. Valoarea estimata a achiziției, fără TVA, lei:  82500,00 
 

 

Cu respect, 

Președintele grupului de lucru                                               Valentin GUSAC 
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