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  ANUNȚ DE PARTICIPARE 
 

privind achiziționarea  servicii de deservire dispozitivelor medicale pentru a. 2021 

 

prin procedura de achiziție Licitație Publică       

 

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/luc

rărilor solicitate 

Unitatea 

de 

măsură 

Canti

tatea 

Specificarea tehnică 

deplină solicitată, 

Standarde de referință 

Termenul de livrare 

Valoarea 

estimată 

(se va 

indica 

pentru 

fiecare lot 

în parte) 

Departamentul Perenatologic 

1.  50400000-9 
 Seringa cu pompă, 

B.Brown,Space,a.2009 
Bucată 12 

 Seringa cu pompă, 

B.Brown,Space,a.2009 
Trimestrial/la solicitare 15000,00 

2.  50400000-9 
Ventilator pulmonar, 

Leoni,a.2008   
Bucată 2 

Ventilator pulmonar, 

Leoni,a.2008   
Trimestrial/la solicitare 5416,00 

3.  50400000-9 
Incubator noinăscuți , 

Ardo Amelie Star , 

a.2001 

Bucată 2 

Incubator noinăscuți , 

Ardo Amelie Star , 

a.2001 

Trimestrial/la solicitare 5416,00 

4.  50400000-9 
Dopler fetal , Sono 

Trax, a .2012 
Bucată 2 

Dopler fetal , Sono Trax, 

a .2012 
Trimestrial/la solicitare 2500,00 

5.  50400000-9 
Cardiotohograf, 

Sonicaid 

FM800,a.2010 

Bucată 4 Cardiotohograf, Sonicaid 

FM800,a.2010 

Trimestrial/la solicitare 9168,00 

6.  50400000-9 
Vacuum 

extractor,Polivac VP-

400,a.2001 

Bucată 3 

Vacuum 

extractor,Polivac VP-

400,a.2001 

Trimestrial/la solicitare 1680,00 

7.  50400000-9 
Ventilator , 

Arabela,a.2008 
Bucată 4 

Ventilator , 

Arabela,a.2008 
Trimestrial/la solicitare 5408,00 

8.  50400000-9 
Monitor fetal, Philips 

avalon fm 20, a. 2016 
Bucată 4 

Monitor fetal, Philips 

avalon fm 20, a. 2016 
Semestrial / la solicitare 6664,00 

9.  50400000-9 
Laparoscop (sistem 

integru), Karl 

Storz,a.2014 

Bucată 1 

Laparoscop (sistem 

integru), Karl 

Storz,a.2014 

Trimestrial/la solicitare 9164,00 

Dispozitive radiologice 

10.  50400000-9 
Dispozitiv radiologic 

EDR 750B,Ro-diagn. 

Staționar,a.1988 

Bucată 1 

Dispozitiv radiologic 

EDR 750B,Ro-diagn. 

Staționar,a.1988 

Lunar /  la solicitare 9996,00 

11.  50400000-9 
Dispozitiv radiologic 

12П6,Ro-diagn.     

Mobil, a.1998 

Bucată 1 

Dispozitiv radiologic 

12П6,Ro-diagn.     

Mobil, a.1998 

Lunar /  la solicitare 1992,00 

12.  50400000-9 
Dispozitiv radiologic 

12П6,Ro-diagn.     

Mobil, a.1995 

Bucată 1 

Dispozitiv radiologic 

12П6,Ro-diagn.     

Mobil, a.1995 

Lunar /  la solicitare 1992,00 

13.  50400000-9 
Dispozitiv radiologic 

Dispozitiv radiologic 
Bucată 1 

Dispozitiv radiologic 

Dispozitiv radiologic 
Lunar /  la solicitare 6000,00 
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EDR 750B,Ro-diagn. 

Staționar,a.1980 

EDR 750B,Ro-diagn. 

Staționar,a.1980 

14.  50400000-9 
Dispozitiv radiologic 

12П 5 , Ro-diagn. 

Staționar, a.1978 

Bucată 1 

Dispozitiv radiologic 

12П 5 , Ro-diagn. 

Staționar, a.1978 

Lunar /  la solicitare 1992,00 

15.  50400000-9 

Dispozitiv radiologic 

IDDC/PORTA RAY , 

Ro-diagn. Mobil, 

a.1991 

Bucată 1 

Dispozitiv radiologic 

IDDC/PORTA RAY , 

Ro-diagn. Mobil, a.1991 
Lunar /  la solicitare 6996,00 

16.  50400000-9 
Dispozitiv radiologic 

Mux, Ro-diagn.      

Mobil, a.2005 

Bucată 1 

Dispozitiv radiologic 

Mux, Ro-diagn.      

Mobil, a.2005 

Lunar /  la solicitare 25992,00 

17.  50400000-9 
Dispozitiv radiologic 

Mux, Ro-diagn.      

Mobil, a.2001 

Bucată 1 

Dispozitiv radiologic 

Mux, Ro-diagn.      

Mobil, a.2001 

Lunar /  la solicitare 25992,00 

18.  50400000-9 
Dispozitiv radiologic 

Mux, Ro-diagn.      

Mobil, a.2008 

Bucată 1 

Dispozitiv radiologic 

Mux, Ro-diagn.      

Mobil, a.2008 

Lunar /  la solicitare 25992,00 

19.  50400000-9 
Dispozitiv radiologic 

Shumadzu, Ro-diagn. 

Staționar, a.2012 

Bucată 1 

Dispozitiv radiologic 

Shumadzu, Ro-diagn. 

Staționar, a.2012 

Lunar /  la solicitare 72000,00 

20.  50400000-9 
Dispozitiv radiologic  

PHILIPS BV212 , Ro-

diagn. Mobil , .1996 

Bucată 1 

P Dispozitiv radiologic 

HILIPS BV212 , Ro-

diagn. Mobil , .1996 

Lunar /  la solicitare 22980,00 

21.  50400000-9 

Dispozitiv radiologic 

Duo Diagnost. Ro-

diagn. Staționar, a. 

2007 

Bucată 1 

Dispozitiv radiologic 

Duo Diagnost. Ro-diagn. 

Staționar, a. 2007 
Lunar /  la solicitare 49992,00 

22.  50400000-9 

Dispozitiv radiologic 

Duo Diagnost. Ro-

diagn. Staționar, a. 

2009 

Bucată 1 

Dispozitiv radiologic 

Duo Diagnost. Ro-diagn. 

Staționar, a. 2009 
Lunar /  la solicitare 49992,00 

23.  50400000-9 

Accesorii dispozitivul 

radiologic Printer 

DICOM, Printer p-u 

peliculă digitală, 

a.2012 

Bucată 1 

Accesorii dispozitivul 

radiologic Printer 

DICOM, Printer p-u 

peliculă digitală, a.2012 
Lunar /  la solicitare 16500,00 

Ultrasonografe 

24.  50400000-9 
Ultrasonograf, Philips , 

ClearVue 550, a.2015 
Bucată 5 

Ultrasonograf, Philips , 

ClearVue 550, a.2015 

Trimestrial/la solicitare 
26660,00 

25.  50400000-9 
Ultrasonograf, GE, 

Logiq C5 , a.2009 
Bucată 1 

Ultrasonograf, GE, 

Logiq C5 , a.2009 

Trimestrial/la solicitare 
8332,00 

26.  50400000-9 
Ultrasonograf, Aloca, 

Prosaund Alpha7, 

a.2010 

Bucată 1 
Ultrasonograf, Aloca, 

Prosaund Alpha7, a.2010 

Trimestrial/la solicitare 

8332,00 

27.  50400000-9 
Ultrasonograf, Chison, 

i7 , a.2014 
Bucată 1 

Ultrasonograf, Chison, i7 

, a.2014 

Trimestrial/la solicitare 
8332,00 

Autoclave 

28.  50400000-9 
Autoclav, BMT 

Sterivap 6618-2 ED 
Bucată 1 

Autoclav, BMT Sterivap 

6618-2 ED 

Lunar/la solicitare 
16692,00 

29.  50400000-9 
Autoclav, Tuttnauer 

55120 EP-2V 
Bucată 1 

Autoclav, Tuttnauer 

55120 EP-2V 

Lunar/la solicitare 
16692,00 

Stația de oxigen 

30.  

50400000-9 Deservire generator 

O2, Inmatec  cu 

compresor Bottarini 

KS45, a. 2012 

Bucată 1 Deservire generator O2, 

Inmatec  cu compresor 

Bottarini KS45, a. 2012 

Lunar / la solicitare;     

 -Inspectarea 

săptămânală;                  

 -Deservirea lunară 

include kitul de 

mentenanță( filtre, 

separator, ulei );            -

Schimbarea curelei de 

transmisie (semestrial);                  

  - Schimbarea filtrelor 

de magistrală (5 buc. 

semestrial);                              

279996,00 
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  -Resetarea contoarelor 

de timp conform 

manualului de service;                                   

-Prezentarea cheilor de 

acces în meniu;                         

- Spălarea compresorului 

(semestrial); 

- Schimbarea furtunurilor 

magistrale de ulei (5 buc. 

Anual sau la necesitate; 

Insatalarea purjelor 

automate de condens pe 

filtrele de magistrală 

Inmatec (purjele se 

includ în ofertă) 

31.  

50400000-9 Sistem de aer 

comprimat cu 2 

compresoare Boge S 10 

Bucată 1 Sistem de aer comprimat 

cu 2 compresoare Boge S 

10 

Trimestrial/ la 

solicitare;Inspectarea 

săptămînală; Deservirea 

lunară include kitul de 

mentenanță( filtre, 

separator, ulei );          

   -Schimbarea curelei de 

transmisie (semestrial);                   

 - Schimbarea filtrelor de 

magistrală(5 buc. 

semestrial);             

 Spălarea compresorului 

(semestrial); 

110000,00 

Suma estimativă fără TVA : 853860,00  

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

va selecta): 

1) Pentru fiecare lot în parte; 

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite 

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate: DDP Incoterms 2013, deservirea utilajului 

se va efectua la sediul autorităţii contractante lunar conform graficului stabilit și la comanda 

persoanei responsabile din cadrul instituției pe parcursul a.2021. În caz de urgenţă, specialistul se 

va prezenta la autoritatea contractantă timp de min 30 minute –maxim 3-4 ore; 

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2021 

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 

Obligatoriu 

2 Garanția bancară Original – Formularul F3.2 sau transfer bancar – 

semnat și ștampilat de către operatorul economic, 

inclusiv semnătura electronic; 

Obligatoriu 

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

de către operatorul economic 

Obligatoriu 

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

economic 
Obligatoriu 

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

economic 
Obligatoriu 
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6 Certificat de înregistrare (decizia de 

înregistrai)/extras 

Copie – semnat și ștampilat de către operatorul 

economic 

Obligatoriu 

7 Licenţa de activitate și anexa Copie – semnat și ștampilat de către operatorul 

economic 

Obligatoriu 

8 Adeverinţă de înregistare, eliberată de 

AgenţiaNaţională de Reglementare a 

Activităţilor Nucleare şi Radiologice 

(pentru instalațiile Rentghen) 

Copie – semnat și ștampilat de către operatorul 

economic 

Obligatoriu 

9 Certificat de efectuare sistematică a 

plăţii impozitelor,contribuţiilor 

Copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal – semnat 

și ștampilat de către operatorul economic 

Obligatoriu 

10 Certificat de atribuire contului 

bancar 

Copie – eliberat de banca deţinătoare de cont – 

semnat și ștampilat de către operatorul economic; 

Obligatoriu 

11 Nota: Cerințe suplimentare  Cerinţe suplimentare: 

1. Deservirea utilajului se va efectua la sediul 

autorităţii contractante lunar; 

2. În caz de urgenţă, specialistul se va prezenta la 

autoritatea contractantă timp de min 30 minute -

maxim3-4 ore; 

3. Executorul se obligă: 

- Să efectueze controlul parametrilor tehnici; 

- Să testeze dispozitivul medical după fiecare 

intervenţie conform manualului tehnic; 

- Să efectueze mentenanţa preventivă, corectă, 

periodică şi reparaţii de nivel înalt a 

dispozitivelor medicale; 

- Să îndeplinească formulare-model (fişa de 

mentenanţă, jurnalul de gardă) după fiecare 

intervenţie la dispozitiv; 

- Să instruiască personalul medical în privinţa 

exploatării corecte aparatajului medical. 

4. În preţul deservirii vor fi incluse: 

- lucrări de complicaţie joasă: mentenanţa 

periodică, mentenanţa preventivă şi reparaţii 

curente a dispozitivelor medicale; 

- lucrări de complicaţie înaltă: reparaţii cu 

schimbarea pachetelor electrice şi pieselor 

costisitoare cu reglarea în ansamblu; 

- montarea consumabilelor şi pieselor de schimb, 

ajustarea parametrilor; 

- lucrări de profilaxie, conform manualelor 

tehnice ale dispozitivelor medicale; 

- piese de schimb pentru lucrări de complicaţie 

joasă şi asamblarea lor şi verificarea 

parametrilor conform manualului tehnic. 

 

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): nu se aplică  

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

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut pe lot  și 

corespunderea cerințelor de evaluare; 

20. 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  
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21. 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 

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

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

23. Termenul de valabilitate a ofertelor:  60 zile  

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP 

Ofertele întârziate vor fi respinse.  

25. 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”. 
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat 

27. 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) 

28. 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 

29. 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 
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se 

aplică  

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

anunţ: ______-_____ 

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 08.12.2021 

33. 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 

34. 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  
(se specifică da sau nu) 

35. Alte informații relevante: __________________________-___________________________ 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:  Valentin GUSAC                   L.Ș. 
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