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ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea Consumabile și seturi jetabile pentru a. 2021
prin procedura de achiziție Licitație Publică

Denumirea autorității contractante: IMSP „Spitalul Clinic Bălți”
IDNO: 1003602150732
Adresa: mun. Bălți, str. Decebal, 101
Numărul de telefon/fax: /0231/ 58-697
Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: scmb@ms.md; https://scb.md/ro;
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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nr.
d/o

Cod CPV

3.
4.
5.

9.
10.

Cantit
atea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referință

Scutec din material nețesut, SMS
stratificat densitatea 29/35g/m.p.
(90*90cm) (+/-10cm), nr.1, steril
material netesut (160mm 200mm) (+/10cm)
Mărirmea L
Mărirmea XL
p/u protejarea camerei de laparoscop
chir.sterila (30cmx250cm) (+/-10cm)
Husă sterilă din material transparent pru masa de operatii (200cmx300cm) (+/10cm)
Jetabil protecție pat (60x90)(+/-10cm)
De tip pampers, L,M, pt maturi
Jetabil, material nețesut, steril (60x90)
(+/-10cm)
(80x145cm) (+/-10cm)

Lotul-1. Scutic din articole
netesute jetabil steril

Bucăți

4000

33141000-0

Lotul-2. Ciarsaf jetabil steril

Bucăți

1000

33141000-0
33141000-0
33141000-0

Lotul-3. Halat p/u vizită getabile
Lotul-4. Halat p/u vizită getabile
Lotul-5. Husa pentru laparoscop.

Bucăți
Bucăți
Bucăți

20000
20000
200

33141000-0

Lotul-6. Husa pentru masa de
operatii.

Bucăți

1000

33141000-0
33141000-0
33141000-0

Lotul-7. Scutec de unica folosință
Lotul-8. Scutec de unica folosință
Lotul-9. Scutec de unica folosință
material netesut
Lotul-10. Set steril Mayo standart
Cover
Lotul-11. Set de suctie Yancaur

Bucăți
Bucăți
Bucăți

8000
5000
10000

Bucati

1000

Set

2000

Lotul-12. Set Husa intarita pentru
suport Mayo sterila Sandart Cover
Lotul-13. Set din articole nețesute
sterile (pentru adenom)

Set

1000

Set

100

6.
7.
8.

Unitate
a de
măsură

33141000-0

1.
2.

Denumirea
bunurilor/serviciilor/lucrărilor
solicitate

33141000-0
33141000-0

11.
12.

33141000-0
33141000-0

13.

1

p-ru aspiratie din plaga. Set aspirație
Yancauer cu tub conector de 3,6 m și
canulă Yancauer ¼, steril.
(La-32in/80cm L-56in/144cm) (+/10cm)
Set din articole nețesute sterile (pentru
adenom) Componenta minimă :
- cearșaf impermeabil p/u masa
instrumente min. 140x75 cm – min. 1
buc,
- cearșaf SMS p/u masa instrumente cu
bordura min. 50 cm adeziva,
min.160x150 cm – min. 1 buc,
- cearșaf TUR pentru pacient min.
300x160x230 cm cu sac colector lichide

Valoarea
estimată
(se va
indica
pentru
fiecare lot
în parte)
15000,00

30000,00
200000,00
200000,00
1200,00
20000,00

12000,00
12000,00
15000,00
6000,00
50000,00

15000,00
20000,00

33141000-0

Lotul-14. Set din articole nețesute
sterile (pentru urologie)

Set

80

33141000-0

Lotul-15. Set din articole nețesute
sterile (pentru laparotomie)

Set

210

33141000-0

Lotul-16. Set din articole nețesute
sterile pentru intervenții spinale

Set

200

14.

15.

16.

2

- min. 1 buc,
- husa protecție aparat min. 250x30 cm
– min. 1 buc,
- scutece absorbante min. 50x50 cm –
min. 2 buc,
- punga cu banda adeziva min. 30x25
cm – min. 2 buc, banda adeziva min. 40
cm – min. 2 buc.
- La toate demensiunile se admite o
diviere (+/-10cm)
- Set din articole nețesute sterile (pentru
urologie) Componenta minimă:
- Cearșaf impermeabil p/u masa
instrumente min. 140x75 cm – min. 1
buc,
- cearșaf SMS p/u masa instrumente cu
bordura min. 50 cm adeziva, min.
160x150 cm – min. 1 buc,
- cearșaf TUR pentru pacient min.
300x160x230 cm cu sac colector lichide
- min. 1 buc,
- scutece absorbante min. 70x50 cm –
min. 2 buc,
- punga cu banda adeziva min. 30x25
cm – min. 2 buc, bandă adezivă min. 40
cm – min. 2 buc.
- La toate demensiunile se admite o
diviere (+/-10cm)
Set din articole nețesute sterile (pentru
laparotomie) Componenta minimă:
- cearșaf combinat SMS/impermeabil
p/u masa instrumente min. 150x150 cm
– min. 1 buc,
- cearșaf Sac „Mayo” min. 140x75 cm,
impermeabil, p/u masa instrumente, cu
zona absorb min. 80x75 cm – min. 1
buc,
- cearșaf câmp pentru pacient min.
300x160 cm cu câmp adeziv si
abs.incizia min. 30x20 cm - min. 1 buc,
- scutece absorbante min. 70x50 cm –
min. 10 buc,
- punga cu banda adeziva min. 30x25
cm – min. 2 buc, banda adeziva min. 40
cm – min. 2 buc
- La toate demensiunile se admite o
diviere (+/-10cm)
Set chirurgical de câmpuri sterile pentru
intervenții spinale cu nivel sporit de
lichide Componența minimă:
- Câmp de sterilizare min.90x90 cm din
SMS - min. 1 buc.
- Câmp pentru masă de instrumente cu
zona reinforsata cu SMS min. 150x230
cm – min. 1 buc.
- Câmp de Masa Mayo cu reinforsare
SMS min. 80x140 cm – min. 1 buc.
- Șervețel pentru absorbție să nu lase
scame – min 40x60 cm – min . 1 buc.
- Pungă pentru sutură, celuloză cu
adeziv pentru fixare – min. 1 buc.
- Cîmp spinal în formă de U min
190x300 cm – 1 min. 1 buc.
- Zona de incizie min.10x100.
- Bandă de poziționare pe toatăm
suprafața zonei de incizie, impregnate în

11000,00

32000,00

24300,00

33141000-0

Lotul-17. Set din articole nețesute
sterile (pentru intervenții
proctologie)

Set

180

33141000-0

Lotul-18. Set din articole nețesute
sterile (pentru intervenții la
membrul superior)

Set

55

33141000-0

Lotul-19. Set din articole nețesute
sterile (pentru intervenții la femur)

Set

200

17.

18.

19.

3

țesătura, lățime min. de 5 cm.
- Zona absorbantă pe toată suprafața de
incizie, rezistentă la penetrare lichine de
min. 145 cm de H2O/cm2.
- Fixatoare pentru tuburi min. – 4 buc.
din SMS
- Material SMS pe toată suprafața
cîmpului, cu rezistență lichide min 60
cm. H2O/cm2
- Cîmp parte superioară min. 160x270
cm – min. 1 buc.
- Zona de absorbție Brațelor
- Bandă de poziționare pe toată
suprafața zonei de incizie, impregnate în
țesătură, lățimea min. 5 cm.
- Zona absorbantă pe toată suprafața de
incizie, rezistentă la penetrare lichine de
min. 150 cm de H2O/cm2
- Fixatore pentru tuburi – min. 2 buc..
din SMS
- Material SMS pe toată suprafața
câmpului, cu rezistență lichide min. 55
cm H2O/cm2
- Fixator pentru tuburi – min. 2 buc.
- La toate demensiunile se admite o
diviere (+/-10cm)
Set din articole netesute sterile (pentru
proctologie) Componenta minimă:
- cearșaf impermeabil p/u masa
instrumente min. 80x70 cm – min. 1 buc,
- cearșaf SMS p/u masa instrumente cu
bordura min.50 cm adezivă, min.
160x150 cm – min.1 buc,
- cearșaf câmp pentru pacient min.
300x150 cm cu câmp min.13x13 cm,
- săculeţ p/u lichide – min.1 buc,
- punga cu banda adeziva min. 30x25 cm
– min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm –
min.2 buc.
- La toate demensiunile se admite o
diviere (+/-10cm)
Set din articole nețesute sterile (pentru
intervenții la membrul superior)
Componenta minimă:
- cearșaf SMS min.200x160 cm – min.2
buc,
- cearșaf SMS p/u masa instrumente cu
bordura min.50 cm adeziva,
min.160x150 cm – min. 2 buc,
- cearșaf câmp pentru pacient min.
290x250x160cm cu câmp adeziv si
abs.incizia diam. min. 25 cm – min.1 buc,
- punga cu banda adeziva min. 30x25
cm – min. 2 buc, banda adeziva 40 cm –
2 buc.
- La toate demensiunile se admite o
diviere (+/-10cm)
Set din articole nețesute sterile (pentru
intervenții la femur) Componenta
minimă:
- cearșaf SMS min.200x160 cm – min.2
buc,
- cearșaf SMS p/u masa instrumente cu
bordura min. 50 cm adeziva, min.
160x150 cm – min. 2 buc,
- cearșaf câmp pentru pacient min.

22000,00

7500,00

32000,00

33141000-0

Lotul-20. Set din articole nețesute
sterile (pentru intervenții la gamba)

Set

100

33141000-0

Lotul-21. Set din articole nețesute
sterile (pentru craniotomie)

Set

150

33141000-0

Lotul-22. Set din articole nețesute
sterile (pentru ORL)

Set

160

20.

21.

22.

4

260x200cm cu slit min. 100x6 cm,
adeziv pe perimetru – min.1buc,
- scutece absorbante min.70x50 cm –
min.2 buc,
- husa protecție picior min.120x40 cm –
min. 1 buc,
- punga cu banda adeziva min. 30x25
cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40
cm – min 2 buc.
- La toate demensiunile se admite o
diviere (+/-10cm)
Set din articole nețesute sterile (pentru
intervenții la gamba) Componenta
minimă :
- cearșaf SMS min.200x160 cm –
min.2 buc,
- cearșaf câmp pentru pacient min.
260x200cm cu slit min. 100x6 cm,
adeziv pe perimetru – min. 1buc,
- scutece absorbante min.50x50 cm –
min.2 buc, ,
- bahile „cizmulițe” H min. 50cm – min
1 buc,
- punga cu banda adeziva min. 30x25
cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40
cm – min.2 buc.
- La toate demensiunile se admite o
diviere (+/-10cm)
Set chirurgical de câmpuri sterile pentru
craniotomie cu nivel sporit de lichide.
Componența minimă a setului:
- Câmp pentru Craniotomie min.
310x190x340 cm – min. 1 buc.
- Film de incizie integrat în câmpul
operator dimensiuni min. 20x30 cm,
fenestrare ovală.
- Zona absorbantă pe toată suprafața de
incizie, rezistentă la penetrare lichide de
min. 150 cm de H2O/cm2
- Fixator pentru tuburi cu bandă velcro
– min. 2 buc.
- Pungă de colectare a lichidelor cu port
de drenare si nivel de separare a
deșeurilor, integrat în câmpul
chirurgical min. 60x115 cm
- Material SMS pe toată suprafața
cîmpului cu rezistență lichide min.60
cm H2O/cm2
- Câmp de sterilizare min. 90x90x cm
din SMS – min. 1 buc.
- Câmp chirurgical pentru Masa Mare
de instrumente câmp pentru masa
instrumente cu zona reinforsata cu SMS
min. 160x280 cm – min. 1 buc.
- Câmp pentru Masa Mayo cu
reinforsare SMS min. 80x150x – min. 1
buc.
- Șervețele sterile pentru absorbție de
lichid, să nu lase scame, min. 50x60 cm
– min. 2 buc.
- Pungă pentru suturi din Celuloză –
min. 1 buc.
- La toate demensiunile se admite o
diviere (+/-10cm)
Set din articole nețesute sterile (pentru
ORL) Componenta minimă:

15000,00

16000,00

16000,00

cearșaf impermeabil p/u masa
instrumente min. 80x70 cm – min.1 buc,
- cearșaf SMS p/u masa instrumente cu
bordura min.50 cm adeziva,
min.160x150 cm – min. 1 buc,
- cearșaf câmp pentru pacient min.
200x160 cm cu slit min. 100x6 cm,
adeziv pe perimetru - min. 1buc,
- scutece absorbante min.70x50 cm –
min. 1 buc,
- şorţ impermeabil lung. min.140 cm –
min. 1 buc.
- La toate demensiunile se admite o
diviere (+/-10cm)
Set din articole nețesute sterile (pentru
urologia generala) Componenta minimă:
- cearșaf SMS min. 200x160 cm – min.
2 buc,
- cearșaf câmp pentru pacient min.
250x160 cm cu câmp adeziv si
abs.incizia min. 30x15 cm-1 buc,
- scutece absorbante min.70x50 cm –
min. 2 buc,
- punga cu banda adeziva min.30x25
cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40
cm – min. 2 buc.
- La toate demensiunile se admite o
diviere (+/-10cm)
Set din articole nețesute sterile (pentru
laparoscopie) Componenta minimă :
- cearșaf impermeabil p/u masa
instrumente min.140x75 cm – min.1
buc,
- cearșaf SMS p/u masa instrumente cu
bordura min. 50 cm adeziva, min.
160x150 cm – min. 1 buc,
- cearșaf câmp pentru pacient min.
250x160 cm cu câmp adeziv si
abs.incizia min. 30x20 cm – min.1 buc,
- husa protecție aparat min. 250x30 cm
– min.1 buc,
- scutece absorbante min. 70x50 cm –
min. 3 buc,
- punga cu banda adeziva min. 30x25
cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40
cm – min. 2 buc.
- La toate demensiunile se admite o
diviere (+/-10cm)
Câmp pentru masă de instrumente.
Steril. Componența minimă a setului:
- cearșaf min. 240x160 cm – min. 1
buc., din material neţesut, polistratificat,
2 straturi: impermeabil; absorbant cu
zona de absorbție minim min. 75x240
cm. Capacitatea de absorbție nu mai
puţin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere.
- La toate demensiunile se admite o
diviere (+/-10cm)
Set chirurgical universal de câmpuri
sterile. Componența minimă a setului:
- Câmp de sterilizare min. 96x96 cm
din SMS - min. 1 buc
- Câmp pentru masa de instrumente cu
zona reinforsata cu SMS min. 152x229
cm – min. 1 buc
- Câmp pentru Masa Mayo cu
-

33141000-0

Lotul-23. Set din articole nețesute
sterile (pentru urologia generala)

Set

160

33141000-0

Lotul-24. Set din articole nețesute
sterile (pentru laparoscopie)

Set

250

33141000-0

Lotul-25. Set din articole nețesute
sterile (pentru masă mare de
instrumente)

Set

3000

33141000-0

Lotul-26. Set chirurgical universal
de câmpuri sterile.

Set

1000

23.

24.

25.

26.

5

18500,00

45000,00

60000,00

170000,00

27.

33141000-0

Lotul-27. Sort de unica folosinta

Bucăți

2500

reinforsare SMS min. 80x145 cm - min.
1 buc
- Șervețele pentru absorbție sa nu lase
scame min. 38x56 cm – min. 1 buc
- Pungă pentru sutură, celuloza cu
adeziv p/u fixare - min. 1buc
- Câmp spinal în formă de U.
min.193x305 cm - 1 buc
- Zona de incizie – min. 10x101 cm;
- Banda de poziționare pe toata
suprafața zonei de incizie, impregnate in
țesătura, lățimea de min. 5 cm;
- Zona absorbanta pe toata suprafața de
incizie, rezistenta la penetrare lichide de
min. 140 cm de H2O/cm2
- Fixatoare pentru tuburi – min. 4 buc.
din SMS;
- Material SMS pe toata suprafața
câmpului, cu rezistență lichide minim
55 cm H2O/cm2
- Câmp parte superioară min. 157 x268
cm - min. 1 buc
- Zona pentru acoperirea brațelor;
- Banda de poziționare - pe toata
suprafața zonei de incizie, impregnate in
țesătura, lățimea de min. 5 cm;
- Zona absorbanta - pe toata suprafața
de incizie; rezistenta la penetrare lichide
de min. 150 cm de H2O/cm2
- Fixatoare pentru tuburi - min.2 buc.
din SMS
- Material SMS pe toata suprafața
câmpului, cu rezistență lichide min.55
cm H2O/cm2.
- Fixatoare pentru tuburi - min. 2 buc.
din SMS
- Material SMS pe toata suprafața
câmpului, cu rezistență lichide min 55
cm H2O/cm2.
- La toate demensiunile se admite o
diviere (+/-10cm)
Din polietilena

3000,00

Valoarea estimativă totală fără TVA constituie: 1068500,00 lei
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 solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, în
decurs de 5 zile de la comandă efectuată de depozitul farmaceutic din cadrul IMSP SC Bălți.
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

1.

Descrierea criteriului/cerinței

DUAE

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

Original – semnat și ștampilat de către operatorul
economic, inclusiv semnătura electronică.

Obligatoriu

6

Original – Formularul F3.2 sau transfer bancar –
semnat și ștampilat de către operatorul economic,
inclusiv semnătura electronică.
Original – Formularul F3.1 – semnat și ștampilat de
către operatorul economic, inclusiv semnătura
electronică.
Original – semnat și ștampilat de către operatorul
economic, inclusiv semnătura electronică.
Original – semnat și ștampilat de către operatorul
economic, inclusiv semnătura electronică.
Copie – semnat și ștampilat de către operatorul
economic, inclusiv semnătura electronică.

Obligatoriu

Copie – semnat și ștampilat de către operatorul
economic, inclusiv semnătura electronică.
Copie - eliberată de Camera de Licențiere, confirmată
prin semnat și ștampilat de către operatorul economic,
inclusiv semnătura electronică.
Copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal – semnat și
Certificat de efectuare sistematică a
ștampilat de către operatorul economic, inclusiv
plăţii impozitelor, contribuţiilor
semnătura electronică.
Copie – eliberat de banca deţinătoare de cont –
Certificat de atribuire contului bancar
semnat și ștampilat de către operatorul economic,
inclusiv semnătura electronică;
Copie – eliberat de Organismul abilitat – semnat și
Certificat ISO 13485, CE sau alt
ștampilat de către operatorul economic, inclusiv
certificat ce confirmă calitatea
semnătura electronică;
produselor oferiteCopie – eliberat de Organismul abilitat – semnat și
Certificat igienic (pentru produsele care
ștampilat de către operatorul economic, inclusiv
necesită asemenea certificare)
semnătura electronică;
Copie – eliberat de Organismul abilitat – semnat și
Extras din Registru de Stat a
dispozitivelor medicale (la livrare), pentru ștampilat de către operatorul economic, inclusiv
semnătura electronică.;
pozițiile care se supun înregistrării
Operatorul în termen de 5 zile lucrătoare după
Prezenţa obligatorie a mostrelor
primirea scrisorii, prezentă obligatoriu mostrele
pentru produsele solicitate de IMSP SC Bălți.
Declaraţie privind confirmarea identității Original – semnat și ștampilat de către operatorul
economic, inclusiv semnătura electronic;
beneficiarilor efectivi și neîncadrarea
acestora în situația condamnării pentru
participarea la activităţi ale unei
organizaţii sau grupări criminale,pentru
corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Obligatoriu

2.

Garanția bancară

3.

Oferta

4.

Specificații de preț (formularul f-4.2)

5.

Specificații tehnice (formularul f-4.1)

6.

Dovada înregistrării persoanei juridice,
în conformitate cu prevederile legale din
ţara în care ofertantul este stabilit
Extras din registru de stat a persoanei
juridice
Licenţa de activitate în cazul acest gen de
activitate se licențiază;

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Obligatoriu

Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

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 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
1.

Denumirea factorului de evaluare

nu se aplică
7

Ponderea%

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: 16.03.2021
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
sistemul de comenzi electronice
facturarea electronică
plățile electronice

Se acceptă
Nu se acceptă
Se acceptă
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
(se specifică da sau nu)

39. Alte informații relevante: __________________________-___________________________
Conducătorul grupului de lucru: Ala Condrea

L.Ș.
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