
1 

  ANUNȚ DE PARTICIPARE 
 

privind achiziționarea  formulare statistice pentru a. 2020 

 

prin procedura de achiziție concursul cererii ofertelor de preț       

 

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

2. IDNO: 1003602150732 

3. Adresa:  mun. Bălți, str. Decebal, 101 

4. Numărul de telefon/fax:  /0231/ 58-697 

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:  scmb@ms.md; http://scmb.md;  

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de 

atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP  

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 

autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă 

de achiziție comună): Nu se aplică  

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe 

la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri 

/servicii/lucrări: 

Nr. 

d/o Cod CPV 
Denumirea 

bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate 

Unitate

a de 

măsură 

Cantita

tea 

Specificarea tehnică 

deplină solicitată, 

Standarde de referință 

Valoarea 

estimată 

(se va indica 

pentru 

fiecare lot în 

parte) 

Lotul 1 

1.1.  22800000-8 

Fişa medicală a bolnavului de staţionar cu 

anexele (zilnic, foaie de prescripţii 

medicale, foaie de temperatură, foaie de 

indicatori principali ai stării bolnavului, 

aflat în secţia de reanimare şi terapie 

intensivă, epicriză  - profil  terapeutic 

12000 bucăți 003/e828 din 31.10.2011,  

Formular 4 pag. Anexe 24 

pag. Ziar 

15600,00 

1.2.  22800000-8 

Fişa medicală a bolnavului de staţionar cu 

anexele (zilnic, foaie de prescripţii 

medicale, foaie de temperatură, foaie de 

indicatori principali ai stării bolnavului, 

aflat în secţia de reanimare şi terapie 

intensivă, epicriză  - profil  chirurgical 

12000 bucăți 003/e, 426 din 11.05.2012, 

Formular 4 pag. Anexe 28 

pag. Ziar 

15600,00 

1.3.  22800000-8 
Fişa medicală de întrerupere voluntară a 

cursului sarcinii 

4000 bucăți 003-3/e, 828 din 

31.10.2011 , Formular 4 

pag. Ziar 

720,00 

1.4.  22800000-8 
Registru de înregistrare a primirii şi 

eliberării cadavrelor 

5 bucăți 015/e, 828 din 31.10.2011 

Reg. copertat 96 pag, hirtie 

de Xerox 

65,00 

1.5.  22800000-8 Fişa de examinări anatomopatologice (în 

avort la 13-21 sătămîni) 

50 bucăți Ord.722 din 16.07.2012 

Formular 3 pag, ziar 

25,00 

1.6.  22800000-8 
Centralizator de evidenţă a mişcării 

bolnavilor şi fondului de paturi pe 

staţionar, secţie sau profilul paturi 

400 bucăți 016/e, 828 din 31.10.2011,  

Formular 2 pag. 

52,00 

1.7.  22800000-8 Foaie de observație a nou-născutului 4000 bucăți 097/e, 828 din 31.10.2011,  

Caiet 14 pag. 

3000,00 

1.8.  22800000-8 Registru secţiei (salonului) nou-născuţilor 10 bucăți 102/e,828 din 31.10.2011,  

Reg. copertat 160 pag. Ziar 

83,00 

1.9.  22800000-8 

Lista de evidenţă a vizitelor, consultaţiilor 

în instituţia de asistenţă medicală primară, 

dispensar, secţia consultativă şi a vizitelor 

la domiciliu 

500 bucăți 039/e, MS ord. 153  din 

09.03.2010, Formular 2 

pag. Ziar 

75,00 

1.10.  22800000-8 Registru de evidenţă a intervenţiilor de 

ambulator 

10 bucăți 069/e, 828 din 31.10.2011 

Reg. copertat 96 pag. Ziar 

100,00 

1.11.  22800000-8 Fişă medicală a bolnavului de tuberculoză 200 bucăți 081/e, 828 din 31.10.2011 

Caiet 20 pag. Ziar 

400,00 

mailto:scmb@ms.md
http://scmb.md/
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1.12.  22800000-8 
Fișa persoanei care a solicitat asistență 

antirabică 

300 bucăți F045/e, 139 din 

28.05.2002, Formular 4 

pag. Ziar 

75,00 

1.13.  22800000-8 Fișa de supravedere veterinară a 

animalului 

300 bucăți A 4, ziar. 30,00 

1.14.  22800000-8 Fişa bolnavului, care se tratează în secţia 

(cabinet) de fizioterapie 

10000 bucăți 044/e, 828 din 31.10.2011, 

Formular 2 pag, ziar. 

460,00 

1.15.  22800000-8 Registru de înregistrare a examinărilor 

radiologice 

25 bucăți 050-/e, 828 din 31.10.2011, 

Reg. copertat 160 pag. ziar. 

375,00 

1.16.  22800000-8 

Fișă de notificare urgentă despre 

depistarea cazului de boală infecțioasă, 

intoxicația, toxicoinfecție alimentară și/sau 

profesională acută, reacție adversă după 

administrarea preparatelor imunobiologice 

2000 bucăți 058/e, 828 din 31.10.2011, 

Formular 2 pag. ziar. 

200,00 

1.17.  22800000-8 

Aviz despre bolnavul cu diagnosticul stabilit 

caz nou/recidivă de tuberculoză activă şi de 

reîncepere a tratamentului şi rezultatele 

acestuia cuanexa Fişa m-Sănătate 

600 bucăți 089-1/e ,Ord.963 din 

26.09.2014, Formular 4 

pag, ziar. 

360,00 

1.18.  22800000-8 
Aviz despre bolnavul cu diagnosticul 

stabilit caz nou de boală sexual 

transmisibilă 

100 bucăți 089-2/e, 828 din 

31.10.2011, Formular 1 

pag, ziar. 

12,00 

1.19.  22800000-8 

Concluzie consultativă narcologică pentru 

conducătorii mijloacelor de transport de 

pasageri (taximetre, maxi-taxi, autobuze 

etc.) 

1500 bucăți 092/e ,828 din 31.10.2011, 

Formular 1 pag.color 

180,00 

1.20.  22800000-8 
Registru de evidenţă privind  eliberarea 

avizelor (concluziilor) consultative 

narcologice 

5 bucăți 092-2/e, 828 din 

31.10.2011 ,Reg. copertat 

96 pag, ziar. 

75,00 

1.21.  22800000-8 
Certificat medical de constatare a cazului 

de anomalii congenitale şi maladii 

ereditare 

100 bucăți 098/e, 828 din 31.10.2011, 

Formular 6 pag. ziar. 

225,00 

1.22.  22800000-8 
Buletinul de analiză pentru investigarea la 

markerii HIV 1/2 

500 bucăți HIV 01, Formular pag 1, 

ord.MSM PS, nr.379 din 

07.03.2018, Offset 

50,00 

1.23.  22800000-8 
Formular pentru investigarea la anticoprii 

anti-HIV ½ (AI) 

200 bucăți HIV 02, Formular pag 96, 

ord.MSM PS, nr.379 din 

07.03.2018, Offset 

20,00 

1.24.  22800000-8 
Formularul specimenelor confirmate HIV, 

pentru stocarea de lungă durată 

200 bucăți HIV 03, Formular pag 96, 

ord.MSM PS, nr.379 din 

07.03.2018, Offset 

20,00 

1.25.  22800000-8 
Buletinul de analize pentru evaluarea 

statuluiimun și determinarea cantitativă a 

HIV I 

400 bucăți HIV 04, Formular 1 pag, 

ord.MSM PS, nr.379 din 

07.03.2018, Offset 

40,00 

1.26.  22800000-8 
Registrul unic al investigațiilor de 

laborator la markerii HIV II 

3 bucăți HIV 05, Formular pag 96, 

ord.MSM PS, nr.379 din 

07.03.2018, ziar 

36,00 

1.27.  22800000-8 
Fișa de anchetare epidemiologică a 

focarului cu infecția HIV/SIDA 

1000 bucăți Formular nr. 362-1/e, pag 

4, ord.MS al RM, nr.828 

din 31.10.2011, Offset 

180,00 

1.28.  22800000-8 
Fișa privind stabilirea  stadiului SIDA 300 bucăți Formular SIDA nr 058-2/e,  

pag 1, ord.MSM PS, Offset 

nr.198 din 16.03.2015 

54,00 

1.29.  22800000-8 

Certificat medical privind examinarea la 

markerii serologici ai virusului 

imunodificienței umane (fiecare instituție 

medico-sanitară va tipări certificatul cu 

denumirea instituției) 

600 bucăți HIV 08, Formular 1 pag, 

ord.MSM PS, nr.379 din 

07.03.2018, Offset 

60,00 

1.30.  22800000-8 

Registrul de evidență al certificatelor 

medicale privind examnarea la markerii 

serologici ai virusului imunodificienței 

umane 

2 bucăți HIV 09, Formular 1 pag, 

ord.MSM PS, nr.379 din 

07.03.2018, registru 96 pag 

, ziar 

24,00 

1.31.  22800000-8 
Proces - verbal al examinării medicale de 

constatare a faptului de consumare a 

alcoolului, stării de ebrietate şi naturii ei 

5000 bucăți 155/e ,828 din 31.10.2011, 

Formular 4 pag. Offset 

1000,00 

1.32.  22800000-8 Registru de înregistrare a proceselor - 5 bucăți 155-1/e, 828 din 60,00 
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verbale al examinării medicale de 

constatare a faptului de consumare a 

alcoolului şi stării de ebrietate 

31.10.2011 ,Registru 

copertat 48 pag. Offset 

1.33.  22800000-8 Registru de evidență a utilizării 

dispozitivului 

40 bucăți Ord.660 din 27.09.2010, 96 

pag, ziar 

480,00 

1.34.  22800000-8 Registru de evidență a procedurilor Form. 

029/e 

125 bucăți Ord.139 din 28.05.2002, 96 

pag, ziar 

1500,00 

1.35.  22800000-8 

Registru de înregistrare a îndreptărilor 

probelor de sînge ale contingentelor de risc 

şi altor contingente pentru investigaţie la 

anticorpi anti-HIV 

5 bucăți SIDA Nr.11/e, 828 din 

31.10.2011, Registru 

copertat 96 pag. offsert 

100,00 

1.36.  22800000-8 

Registru de înregistrare a instructajului  

privind regimul   antiepidemic   şi   

securitatea  tehnică 

 

10 bucăți SIDA Nr.15/e, 828 din 

31.10.2011, Registru 

copertat 96 pag. ofsert 

200,00 

1.37.  22800000-8 

Comanda pentru eliberarea produselor 

sanguine 

 

 

 

 

3500 bucăți 414/e*, 828 din 

31.10.2011, Formular, ziar 

350,00 

1.38.  22800000-8 Cerere de produse sanguine 3500 bucați 436/e* ,828 din 

31.10.2011, Formular, ziar 

525,00 

1.39.  22800000-8 
Formular de raportare a incidentelor 

adverse în activitatea unităţilor serviciului 

de sînge 

50 bucați 439/e ,828 din 31.10.2011 

,Formular 1pag, ziar 

21,00 

1.40.  22800000-8 Formularul de raportare a reacţiei 

adverse/complicaţiei posttransfuzională 

100 bucați 440/e ,828 din 31.10.2011, 

Formular 1pag, ziar 

40,00 

1.41.  22800000-8 
Reţete nr.1 200000 bucăți 960 din 01.10.2012, 

Formatul 2 pagini verte, 

100mm-150mm, ziar 

6000,00 

1.42.  22800000-8 Formular nr.6- diet 500 bucăți 238 din 31.07.2009, ziar 50,00 

1.43.  22800000-8 Formular nr.6- secție 2000 bucăți 238 din 31.07.2009, ziar 200,00 

1.44.  22800000-8 Formular nr.11- diet 1200 bucăți 238 din 31.07.2009, ziar 120,00 

1.45.  22800000-8 Formular nr.17- diet 11400 bucăți 238 din 31.07.2009, ziar 1140,00 

1.46.  22800000-8 Formular nr.24 - ms 350 bucăți 238 din 31.07.2009, ziar 70,00 

1.47.  22800000-8 Formular nr.18- diet 4 bucăți 238 din 31.07.2009. 

registru 

100,00 

1.48.  22800000-8 Formular nr. 16- diet 20 bucăți 238 din 31.07.2009, 96 

pag, ziar  

300,00 

1.49.  22800000-8 Fișa personală  500 bucăți DS nr.01 din 10.01.1997, 

offsert 

335,00 

1.50.  22800000-8 Factura cerința  1700 bucăți A4 ofsert 204,00 

1.51.  22800000-8 Meniuri  2000 bucăți Ziar A 1/3 400,00 

1.52.  22800000-8 Ordin de deplasare 1000 bucăți A4, hîrtie alba conform 

monstrei 

200,00 

1.53.  22800000-8 
Aviz despre notificarea cazului de 

tuberculoză și rezultate de tratament ( F. 

Fișa de spitalizare) 

500 bucăți Anexă pentru F089-1/e și 

F090, 963 din 26.09.2014, 

offsert 

60,00 

1.54.  22800000-8 

Aviz despre notificarea cazului de 

tuberculoză și rezultate de tratament (  Fișa 

de monitorizare a tratamentului anti-Tb 

prescris) 

500 bucăți Anexă pentru F089-1/e și 

F090, 963 din 26.09.2014, 

offsert 

60,00 

1.55.  22800000-8 

Programul naționalde control al 

tbc.Examene microbiologice pentru 

diagnosticul tbc.Microscopie și Xpert 

MTB/RIF 

1000 bucăți TB 05/12, offsert 100,00 

1.56.  22800000-8 
Programul national de control al 

tbc.Examine microbiologice pentru 

tiagnostic tbc 

1000 bucăți TB 06/12, offsert 100,00 

1.57.  22800000-8 Fișa de tratament al bolnavului cu 500 bucăți 828 din 31.10.2011 TB 01, 50,00 
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tuberculoză offsert 

1.58.  22800000-8 
Anexa 10. Scala FIM (Funcțional 

Independence Measuriment) Măsurarea 

Independenței Funcționale. 

400 bucăți A4 gazetă 80,00 

1.59.  22800000-8 Anexa 11. Scala Categorii Funcționale de 

Ambulație 

500 bucăți A4 gazetă 100,00 

1.60.  22800000-8 Scorul Barthel 1000 bucăți A4 gazetă 150,00 

1.61.  22800000-8 
Foaie de evaluare complex a defectului 

motor și cognitive la pacient în perioada de 

recuperare 

500 bucăți A4 gazetă 150,00 

1.62.  22800000-8 Examinarea reflexelor osteodendinoase 500 bucăți A4 gazetă 150,00 

1.63.  22800000-8 Registru de mentenanță 30 bucăți 828 din 31.10.2011 F 661 450,00 

1.64.  22800000-8 Registru de evidență a cazurilor de 

tuberculoză 

2 bucăți TB 03offsert 96 pag 50,00 

1.65.  22800000-8 Act de prestare a serviciilor medicale 

contra plată 

200000 bucăți  Ord.№ 87 din 01.06.2006, 

ziar 

20000,00 

1.66.  22800000-8 Foaie de prescripție medicală 30000 bucăți 828 din 31.10.2011 Anexa 

la Formular 003/e, ziar 

3000,00 

1.67.  22800000-8 
Actul final al rezultatelor examenului 

medical periodic al angajațiilor de la 

unitățile economice 

3000 bucăți Ord. 1013 din 16.12.2016, 

offsert 

300,00 

1.68.  22800000-8 Fișa personală de instruire în domeniul 

securității 

800 bucăți H.G.№ 95 din 05.02.2009 

(anexa 5), ziar 

120,00 

1.69.  22800000-8 Fișa UPU 7 pag. 50000 bucăți Ordinul nr.424 din 

02.06.2017, ziar 

25000,00 

1.70.  22800000-8 Registru de înregistrare a investigațiilor 

radiologice 

15 bucăți 828 din 31.10.2011 F-50-1-

20, 96 pag, ziar 

174,00 

1.71.  22800000-8 Forma 39/e 8000 bucăți Aproba de MS al RM 

nr.153 din 09.03.2010 

800,00 

1.72.  22800000-8 Trimitere extras 027/e 850000 bucăți 828 din F027/e, ziar 85000,00 

1.73.  22800000-8 Acord informativ la intervenția medicală 145000 bucăți Anexa № la ord. № 303 din 

06.05.2010, ziar 

14500,00 

1.74.  22800000-8 
Registrul evidenții preparatelor narcotice, 

toxice, alcoolului, medicamentelor și 

consumabilelor. 

150 bucăți F -8, 96 pag, ziar 2250,00 

1.75.  22800000-8 
Registru de evidență a bolilor infecțioase 15 bucăți Ordinul nr. 828 din 

31.10.2011, F 060/e, 160 

pag, ziar 

300,00 

1.76.  22800000-8 Registru de evidență a produselor 

biodistructive în IMS  

580 bucăți Formular 503/e,  ordinul 

nr. 630 MS, 96 pag, ziar  

11600,00 

1.77.  22800000-8 Registru de evidență a calitații prelucrării 

presterilizatorii  

600 bucăți Formular 366/e,  ordinul 

nr. 630 MS, 96 pag, ziar 

12000,00 

1.78.  22800000-8 Registru pentru lampa bactericidă 900 bucăți Formular 501/e,  ordinul 

nr. 630 MS, 96 pag, ziar 

18000,00 

1.79.  22800000-8 Registru pentru evidența curățeniei 

generale  

1000 bucăți Formular 502/e,  ordinul 

nr. 630 MS160pag, ziar 

20000,00 

1.80.  22800000-8 

Fișa de evaluare inițială Îngrijiri paliative 100 bucăți Anexa nr.2 la 

Regulamentul cu privire la 

organizarea serviciilor de 

îngrijiri paliative, 4 pagini, 

ziar 

72,00 

1.81.  22800000-8 

Fișa de evaluare Geriatrică  500 bucăți Anexa nr.10 la ordinul 

Ministerului Sănățății 

nr.619 din 07.09.2010, 17 

pagini, ziar 

1530,00 

1.82.  

22800000-8 Adeveriță medicală a conducătorului de 

vehicul și a candidatului pentru obținerea 

permisului de conducere 

3000 bucăți 828 din 31.10.2011, 

Formular Nr. 083/e,  2 

pageni, color, A5, carton, 

540,00 

1.83.  
22800000-8 Forma 086/u 500 bucăți Ziar 90,00 

1.84.  
22800000-8 Dosar medical pentru angajare 2000 bucăți Ord. 1013, 2016, offsert 360,00 

1.85.  
22800000-8 Registru de înregistrarea adeverințelor 

medicale a conducătorului de vechicul și a 

10 bucăți F 083 – 1/e, 160pag, offsert 200,00 
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candidatului pentru obținerea permisului 

de conducere 

1.86.  
22800000-8 Analiza urinei 1000 bucăți  Formular nr.210-u , ziar, 

ord 828 din 31.10.2011 

180,00 

1.87.  
22800000-8 Formular nr.201/e 2000 bucăți Formular nr.201/e, ziar, ord 

828 din 31.10.2011 

360,00 

1.88.  
22800000-8 Formular de recete nr 3 12000 bucăți Ordinul MS al RM nr.960 

din 01.10.2012, ziar 

2160,00 

1.89.  

22800000-8 Aviz privind informarea despre statutul 

persoanei HIV pozitive 

300 bucăți Formularul SIDA nr 21/e, 

Ordinul MS al RM nr 198 

din 16.03.2015, ofsert 

54,00 

1.90.  
22800000-8 Fișa de acceptare a terapiei antiretrovirale 500 bucăți Ordinul MS SC Bălți , 

anexă, ord.763 MS, ziar 

90,00 

1.91.  

22800000-8 Cotorul tichetului alimentar (valoarea de 

35 lei pentru DPF) 

25000 bucăți Anexa nr.2 la Regulament 

aprobat prin Ordinul 

MS/CNAM nr.99/52 A din 

15.02.2017, offset 

2500,00 

1.92.  22800000-8 Etichete     32000 bucăți dimensiunea 9x6 cm, ziar 1600,00 

1.93.  22800000-8 Hîrtie  pentru prafuri  20 kg 7x10 cm 417,00 

Suma total estimativă fără TVA  276288,00  lei  

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se 

va selecta): 

1) Pe lot (lista întreagă); 

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite 

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate: se va efectua în decurs de 5 zile de la 

comanda depozitului IMSP SC Balti,  parcursul anului 2020, la adresa mun. Bălți, str. Decebal, 

101. 

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2020 

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în 

cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică 

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 

sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică  

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 

eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) 

cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):  
Nr. 

d/o 
Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1 DUAE Original – semnat și ștampilat de către operatorul 

economic, inclusiv semnătura electronic; 

Obligatoriu 

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

de către operatorul economic, inclusiv semnătura 

electronic; 

Obligatoriu 

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

economic, inclusiv semnătura electronic; 
Obligatoriu 

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

economic, inclusiv semnătura electronic; 
Obligatoriu 

5 Certificat de înregistrare (decizia de 

înregistrai)/extras 

Copie – semnat și ștampilat de către operatorul 

economic, inclusiv semnătura electronic; 

Obligatoriu 

6 Autorizaţie de funcţionare / în cazul 

in care acest gen de activitate se 

autorizează sau alt act permisiv de 

funcționare 

Copie – semnat și ștampilat de către operatorul 

economic, inclusiv semnătura electronică; 

Obligatoriu 

7 Certificat de efectuare regulată a 

plăţii impozitelor, contribuţiilor 

Copie – semnat și ștampilat de către operatorul 

economic, inclusiv semnătura electronic; 

Obligatoriu 

8 Certificat de atribuire contului 

bancar 

Copie – eliberat de banca deţinătoare de cont – 

semnat și ștampilat de către operatorul economic, 

inclusiv semnătura electronic; 

Obligatoriu 
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16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii 

negociate), după caz: nu se aplică  

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza 

acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică; 

18. Numărul de runde : - 3 runde; 

19. Durata fiecărei runde: Informația o găsiți în SIA RSAP; 

20.  Durata intervalului dintre runde: Informația o găsiți în SIA RSAP; 

21. Pasul minim: Informația o găsiți în SIA RSAP; 

22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică  

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut pe fiecare 

lot în parte și corespunderea cerințelor de evaluare; 

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 

ponderile lor: 
Nr. 

d/o 
Denumirea factorului de evaluare Ponderea% 

 nu se aplică  

 

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP 

      -     pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP 

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP 

27. Termenul de valabilitate a ofertelor:  60 zile  

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP 

Ofertele întârziate vor fi respinse.  

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu 

excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”. 
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat 

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 

Europene:  nu se aplică  
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului) 

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; 

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): 

nu se aplică 
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se 

aplică  

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 

anunţ: ______-_____ 

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 06.02.2020 

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: 

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de 

participare 

Se acceptă 

sistemul de comenzi electronice Nu se acceptă 

facturarea electronică Se acceptă 

plățile electronice Nu se acceptă 

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației 

Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial 

al Uniunii Europene):  nu se aplică  
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(se specifică da sau nu) 

39. Alte informații relevante: __________________________-___________________________ 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:  Valentin GUSAC                   L.Ș. 
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