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ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE
PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea

blanchetelor, formularelor medicale și statistice pentru a. 2022 .
(se indică obiectul achiziției)

Contract de valoare mică

prin procedura de achiziție

.

(tipul procedurii de achiziție)

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; /0231/58-733
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: scmb@ms.md;
http://scmb.md;
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la
documentația de atribuire: 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 următoarelor
bunuri/servicii:
Nr.
d/o

Cod
CPV

Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor
solicitate

22800000-8

Registru de evidență a internărilor
gravidelor, perturientelor și leuzelor
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
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
Fişa medicală de întrerupere a sarcinii
cu acordul informat
Fișa medicală pentru departamentul de
medicină urgentă, unitatea de primire
urgențe specializate, secția/unitatea de
primire urgențe

Unitate
a de
măsură

Cantita
tea

Descrierea achiziției

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

Lotul 1.
1.1.

22800000-8

1.2.

22800000-8

1.3.

1.4.

22800000-8
22800000-8

1.5.

bucăți

15

bucăți

24000

bucăți

11000

bucăți

200

bucăți

30000

002/e Registru copertat 160
pag., A4
003/e 828 din 31.10.2011,
Caiet copertat,capsat ,cu
anexe,28 pag. Ziar

003/e, 426 din 11.05.2012,
Caiet copertat,capsat cu
anexe,28 pag.. Ziar

003-3/e, 828 din 31.10.2011 ,
Formular 4 pag. , A4 Ziar
003-4/e,Ord. 424 din
02.06.2017, Formular 8 pag.,
A4

250,05
19920,00

13750,00

16,00
11400,00

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Foaia de evidență a mișcării bolnavilor
și fondului de paturi pe staționar
Registru de înregistrare a intervențiilor
chirurgicale în staționar
Registru de înregistrare a nașterilor în
staționar
Proces verbal de investigație
anatomopatologică
Fișa de trimitere la investigație
histopatologică

bucăți

8000

007/e, Formular 2 pag., A4

880,00

bucăți

25

208,25

bucăți

20

bucăți

500

008/e, Registru copertat 160
pag, A4
010/e, Registru copertat 160
pag., A4
013/e, Formular 4 pag., A4

bucăți

10000

014/e, Formular 2 pag., A4

600,00

bucăți

5

016/e, 828 din 31.10.2011,
Formular 2 pag., A3

0,40

bucăți
bucăți

800
400

017/e, Formular 1 pag., A4
027-1/e, Formular 2 pag., A4

64,00
32,00

bucăți

200

027-2/e, Formular 2 pag., A4

16,00

bucăți

10000

066/e, Formular 2 pag., A4

800,00

22800000-8

Centralizator de evidenţă a mişcării
bolnavilor şi fondului de paturi pe
staţionar, secţie sau profilul paturi
Act de constatare a morții biologice
Extras din fișa medicală a bolnavului
de staționar cu neoformațiune malignă
Proces-vebal în caz de constatare la
bolnav a formei avansate a tumorii
maligne (grupa clinic IV)
Fișa ststistică a persoanei, externate și
decedate din staționar
Fișa de naștere

bucăți

3500

5845,00

22800000-8

Foaie de observație a nou-născutului

bucăți

3000

22800000-8

Registru secţiei (salonului) nounăscuţilor

bucăți

20

22800000-8

Lista de evidenţă a vizitelor,
consultaţiilor în instituţia de asistenţă
medicală primară, dispensar, secţia
consultativă şi a vizitelor la domiciliu
Registru de evidenţă a intervenţiilor de
ambulatory

bucăți

1000

096/e, Caiet,copertat ,capsat
24 pag., A4
097/e, 828 din 31.10.2011,
Caiet copertat,capsat 16 pag.,
A4
102/e,828 din 31.10.2011,
Reg. copertat 160 pag. Ziar,
A4
039/e, MS ord. 153 din
09.03.2010, Formular 2 pag.
Ziar, A4

bucăți

20

069/e, 828 din 31.10.2011
Reg. copertat 96 pag. Ziar, A4

166,60

Fişă medicală a bolnavului de
tuberculoză
Adeveriță medicală a conducătorului
de vehicul și a candidatului pentru
obținerea permisului de conducere
Registru de înregistrarea a
adeverințelor medicale ale
conducătorului de vechicul și a
candidatului pentru obținerea
permisului de conducere
Registru persoanelor care au
beneficiiat de asistență medicală
specializată de ambulator
Trimitere extras din fișa medicală a
bolnavului de ambulator, de staționar
Registru de înregistrare a certificatului
de concediu medical

bucăți

200

500,00

bucăți

5000

bucăți

5

081/e, 828 din 31.10.2011
Caiet 20 pag. Ziar, A5
083/e; Format A5; hârtie
cretată mată 150-180 gr/m2;
color
083-1/e; 100 pagini; hârtie alb,
A4, Aprobat de MS RM
nr.828 din 31.10.2011

bucăți

600

bucăți
bucăți

20000
0
8

Registru de evidență a activităților de

bucăți

25

22800000-8
22800000-8
22800000-8
22800000-8
22800000-8

1.10.
22800000-8

1.11.
1.12.
1.13.

22800000-8
22800000-8
22800000-8

1.14.
1.15.
1.16.

22800000-8

1.17.
1.18.

1.19.
22800000-8

1.20.
1.21.

22800000-8
22800000-8

1.22.
22800000-8

1.23.
22800000-8

1.24.
1.25.

22800000-8
22800000-8

1.26.
1.27.

22800000-8

Ord. CNAM 10/08-A din
14.01.2013, 1-03/r, Registru
copertat 96 pag., ofset,A4
828 din F027/e, Formular 2
pag., A5, ziar
Ord. 699 din 13.06.2019,
036/e, Registru copertat 160
pag., A4
Ord. 829 din 26.10.2016,

166,60
40,00

3750,00

166,60

60,00

1250,00

83,35

4002,00

6000,00
86,64

208,25

1.28.

promovare a sănătății și educație
pentru sănătate
Registru de înregistrare a
investigaţiilor radiologice
Fișă de notificare urgentă despre
depistarea cazului de boală infecțioasă,
intoxicația, toxicoinfecție alimentară
și/sau profesională acută, reacție
adversă după administrarea
preparatelor imunobiologice
Fișa privind notificarea și anamneza
epidemiologică a cazului infecției cu
HIV
Fișa privind stabilirea stadiului SIDA

bucăți

500

bucăți

5800

bucăți

200

058-1/e, 828 din 31.10.2011,
Formular 3 pag. ziar., A4

16,00

bucăți

200

16,00

Fișă de notificare urgentă despre
depistarea cazului de intoxicație acută
neprofesională exogenă de etiologie
chimică
Registru de evidență a bolilor
infecțioase
Aviz despre bolnavul cu diagnosticul
stabilit caz nou/recidivă de tuberculoză
activă şi de reîncepere a tratamentului şi
rezultatele acestuia cuanexa Fişa mSănătate
Aviz despre bolnavul cu diagnosticul
stabilit caz nou de boală sexual
transmisibilă
Aviz despre bolnavul cu diagnosticul
de neoformațiune malignă depistat
primar

bucăți

100

Formular SIDA nr 058-2/e,
pag 1, ord.MSM PS, Offset
nr.198 din 16.03.2015, A4
Ord. 348 din 19.03.2019, 0583/e, Formular 2 pag., A4

bucăți

50

333,50

bucăți

50

060/e, Registru copertat 160
pag, ziar, A4
089-1/e ,Ord.963 din
26.09.2014, Formular 4 pag,
ziar., A4

bucăți

100

089-2/e, 828 din 31.10.2011,
Formular 1 pag, ziar., A4

8,00

bucăți

100

089-3/e, Formular 1 pag., A4

8,00

Aviz consultative narcologic pentru
dreptul de a fi admis la cursuri de
șoferi, angajarea la lucru cu regim
special, eliberarea autorizației de
achiziționare a armelor și munițiilor
aferente
Certificat medical de constatare a
cazului de anomalii congenitale şi
maladii ereditare
Registrul de evidenţă, a eliberării
certificatului medical de constatare a
cazului de anomalii congenitale şi
maladii ereditare
Registru de evidență a eliberării
certificatelor medicale constatoare ale
neșterii

bucăți

5000

092-1/e, Formular 1 pag. Pe
hartie mat,200gr color , A5

1250,00

bucăți

30

098/e, 828 din 31.10.2011,
Formular 6 pag. ziar.A4

2,40

bucăți

1

098-1/e, Registru copertat 160
pag., A4

0,08

bucăți

1

Ord. nr.44/347/100 din
11,10.2005, 103-1/e, Registru
copertat 96 pag., A4

0,08

22800000-8

Certificat medical constatator de deces

bucăți

50

4,00

22800000-8

Registru de evidență a eliberării
certificatelor medicale constatatoare de

bucăți

1

Ord. nr.132/47/50 din
29.04.2004, 106/e, Formular 2
pag., A4
Ord. nr.132/47/50 din
29.04.2004, 106-1/e, Registru

22800000-8
22800000-8

1.29.

22800000-8

1.30.
22800000-8

1.31.
22800000-8

1.32.
1.33.

22800000-8
22800000-8

1.34.
22800000-8

1.35.
22800000-8

1.36.
22800000-8

1.37.

22800000-8

1.38.
22800000-8

1.39.
22800000-8

1.40.

1.41.
1.42.

038/e, Registru copertat 160
pag., A4
050-/e , Reg. copertat 160 pag.
ziar.,A4
058/e, 828 din 31.10.2011,
Formular 2 pag. ziar., A4

3750,00
522,00

8,00

4,00

0,08

deces
Certificat medical constatator de deces
în perioadă perinatală

bucăți

50

Registru de evidență a eliberării
certificatelor medicale constatatoare de
deces în perioadă perinatală
Registru de evidență privind eliberarea
permisului mortuar

bucăți

1

bucăți

1

Registru de evidență a circulației
zilnice/lunare a medicamentelor și
produselor parafarmaceutice
Registru de evidență a medicamentelor
și substanțelor toxice, stupefiante,
psihotrope și alcoolului etilic
Registru pentru monitorizarea
temperaturii în frigider

bucăți

500

bucăți

300

bucăți

75

22800000-8

Registru pentru monitorizarea
temperaturii și umidității aerului

bucăți

25

22800000-8

Registru de înregistrare a proceselor verbale al examinării medicale de
constatare a faptului de consumare a
alcoolului şi stării de ebrietate
Trimitere la analiză

bucăți

10

bucăți

70000

Formularul de solicitare a citologiei de
col uterin
Rezultatul investigației citologice de
col uterin
Trimitere la la examinare
colposcopică
Rezultatul examinării colposcopice

bucăți

2000

bucăți

2000

bucăți

200

bucăți

200

Trimitere la investigație
histopatologică a materialului
prostoperator după histerectomie
Rezultatul investigației histopatologice
a leziunilor cervical în specimente de
histerectomie
Trimitere la investigațiie
histopatologică în biopsii/excizii de col
uterin mono sau multifocale
Rezultatul investigației histopatologică
în biopsii/excizii de col uterin mono sau
multifocale
Buletinul de analiză pentru
investigarea la markerii HIV 1/2

bucăți

100

bucăți

22800000-8

22800000-8

22800000-8

1.43.
22800000-8

1.44.
22800000-8

1.45.
22800000-8

1.46.
22800000-8

1.47.
22800000-8

1.48.
1.49.

1.50.
22800000-8

1.53.
1.54.
1.55.

22800000-8
22800000-8
22800000-8
22800000-8
22800000-8

1.56.
22800000-8

1.57.
22800000-8

1.58.
22800000-8

1.59.
22800000-8

1.60.
1.61.
1.62.

4,00

0,08

0,08

5415,00

2751,00

437,25

145,75

58,30

201/e, ziar, ord 828 din
31.10.2011, Formular 2 pag.,
A5
Ord. nr. 958 din 29.08.2019,
203-1/e, Formular 1 pag., A4
Ord. nr.958 din 29.08.2019,
203-2/e, Formular 1 pag., A4
Ord.nr.958 din 29.08.2019,
232/e, Formular 1 pag., A4
Ord. nr.958 din 29.08.2019,
232-1/e, Formular 1 pag., A4
Ord. nr.958 din 29.08.2019,
233/e, Formular 1 pag., A4

2800,00

100

Ord. nr.958 din 29.08.2019,
233-1/e, Formular 1 pag., A4

8,00

bucăți

100

Ord. nr.958 din 29.08.2019,
234/e, Formular 1 pag., A4

8,00

bucăți

100

Ord. nr.958 din 29.08.2019,
234-1/e, Formular 1 pag., A4

8,00

bucăți

4000

Formular pentru investigarea la
anticoprii anti-HIV ½ (AI)

bucăți

4000

Formularul specimenelor confirmate

bucăți

400

HIV 01, Formular pag 1,
ord.MSM PS, nr.379 din
07.03.2018, Offset, A4
HIV 02, Formular 2 pag,
ord.MSM PS, nr.379 din
07.03.2018, Offset, A4
HIV 03, Formular 1 pag,

1.51.
1.52.

copertat 96 pag., A4
Ord. nr.132/47/50 din
29.04.2004, 106-2/e, Formular
2 pag., A4
Ord. nr.132/47/50 din
29.04.2004, 106-3/e, Registru
copertat 96 pag., A4
Ord. nr.109 din 25.02.2016,
107-1/e, Registru copertat 96
pag., A4
Ord. nr.1079 din 30.12.2016,
121-1/e, Registru copertat 160
pag.,ofset A4
Ord. nr.1079 din 30.12.2016,
121-2/e, Registru copertat
96pag.,offset, A4
Ord. nr.1079 din 30.12.2016,
124/e, Registru copertat 96
pag., A4
Ord.nr.1079 din 30.12.2016,
124-1/e, Registru copertat 96
pag., A4
155-1/e, 828 din 31.10.2011,
Registru copertat 96 pag.
Offset, A4

340,00
340,00
16,00
16,00
8,00

520,00

520,00

32,00

HIV, pentru stocarea de lungă durată
22800000-8

Aviz privind informarea despre
statutul persoanei HIV pozitive

bucăți

300

22800000-8

Cerere de produse sanguine

bucați

5000

22800000-8

Formular pentru hemotransfuzie
Trimitere mostră de sânge pentru
examinare în laboratorul
imunohematologic
Anexa la fișa medicală a pacientului de
staționar profil rehabilitate
Anexa la fișa medicală a pacientului de
staționar profil reabilitate

bucăți
bucăți

7000
3000

bucăți

2500

bucăți

300

Anexa la fișa medicală a pacientului de
staționar profil reabilitate
Anexa la fișa medicală a pacientului de
staționar profil reabilitate

bucăți

400

bucăți

600

Anexa la fișa medicală a pacientului de
staționar profil rehabilitate
Anexa la fișa medicală a pacientului de
staționar profil reabilitate

bucăți

900

bucăți

800

22800000-8

Anexa la fișa medicală a pacientului de
staționar profil reabilitate

bucăți

900

22800000-8

Formular pacienților la alimentație

bucăți

12000

22800000-8

Formular pacienților la alimentație

bucăți

12000

22800000-8

Formular pacienților la alimentație

bucăți

12000

22800000-8

bucăți

50

22800000-8

Registru de evidență a operațiilor de la
deposit
Certificat de salariu română

bucăți

150

22800000-8

Certificat de salariu rusă

bucăți

50

22800000-8

Registru de evidență a documentelor de
încasări și plăți

bucăți

5

22800000-8

Cerere pentru acordarea scutirii
impozitului pe venit

bucăți

2500

22800000-8

Fișa de informare a pacientului în
privința anesteziei pentru intervenție
chirurgicală

bucăți

10000

1.63.
1.64.
1.65.

22800000-8

1.66.
1.67.

22800000-8
22800000-8

1.68.
1.69.

22800000-8
22800000-8

1.70.
1.71.

22800000-8
22800000-8

1.72.
1.73.
1.74.
1.75.
1.76.
1.77.
1.78.
1.79.
1.80.
1.81.

1.82.

ord.MSM PS, nr.379 din
07.03.2018, Offset, A4
Formularul SIDA 1 pag.,nr
21/e, Ordinul MS al RM nr
198 din 16.03.2015, ofsert, A4
436/e* ,828 din 31.10.2011,
Formular, ziar, A4
Formular 437/e, A4
Ord. nr.414 din 29.05.2015,
446/e, Formular 1 pag., A4

24,00

300,00
420,00
180,00

Indexul Barthel, Formular 1
pag., A4
Testarea screening al
deglutitiei, Formular 1 pag. Cu
tipărie pe ambele părți, A4
Test AFAZII, Formular 1 pag.
Cu tipărie pe ambele părți, A4
Scala de evaluare orientativă a
tulburărilor de limbaj,
Formular 1 pag. Cu tipărie pe
ambele părți, A4
Scala ADL a activității zilnice,
Formular 1 pag. A4
Foaie de evaluare de
dificultăților motorii,
Formular 1 pag. , A4
Scala Categorii funcționale
ambulație, Formular 1 pag. Cu
tipărie pe ambele părți, A4
Ord. Nr 238 din 31.07.2009,
Nr. 12-diet, Formular 1 pag,
A5
Ord. Nr 238 din 31.07.2009,
Nr. 4-diet, Formular 1 pag, A5
Ord. Nr 238 din 31.07.2009,
Nr. 17-diet, Formular 1 pag,
A4
Registru 100 pag.A4

200,00

Ord. nr.57 din 31.08.1993,
Anexa nr.2, Formular 1 pag.,
A5
Ord. nr.57 din 31.08.1993,
Anexa nr.2, Formular 1 pag.,
A5
HG nr.08 din 12.04.1995,
FOC-8, Registru 100 pag,
tipizare, A4
HG nr.697 din 22.08.2014,
Anexa nr.6, Formular 1 pag.
Tipărit pe ambele părți, A4
Formular 1 pag., A4

12,00

24,00

32,00
48,00

72,00
64,00

72,00

360,00

360,00
480,00

250,00

4,00

20,85

200,00

600,00

22800000-8

Fișa de anestezie generală

bucăți

5000

22800000-8

Fișa medicală de monitorizare
pacienților la post în secția ATI
Registru de evidență a utilizării
dispozitivelor medicale

bucăți

5000

bucăți

50

Fișa de mentenanță a dispozitivelor
medicale
Trimitere la investigațiile paraclinice
Registru despre acoperirea cheltuielilor
pentru alimentație și transport public de
la/la domiciliu pentru tratamentul în
condiții de ambulator a persoanelor
bolnave cu tuberculoza (caz nou și
readmis)
Aviz despre notificarea cazului de
tuberculoză și rezultate de tratament
partea A,B

bucăți

200

bucăți
bucăți

15000
2

bucăți

Aviz despre notificarea cazului de
tuberculoză și rezultate de tratament
partea G. Fișa de monitorizare a
tratamentului anti-Tb prescris
Examine microbiologice pentru
tiagnosticul TBC

22800000-8

22800000-8

1.83.
1.84.

22800000-8

1.85.
1.86.
1.87.

22800000-8
22800000-8
22800000-8

1.88.

22800000-8

1.89.
22800000-8

1.90.
22800000-8

1.91.
1.92.
1.93.

22800000-8

22800000-8
22800000-8

1.96.
22800000-8

1.97.
22800000-8

1.98.
1.99.

22800000-8
22800000-8

1.100.

300,00

1250,00

Ord.661 din 27.09.2010,
Registru 96 pag.,Anexa nr.4,
A4
Ord. nr.661 din 27.09.2010,
Anexa nr.2, Formular, A4
Formular 1 pag., A5
Ord. nr.198/86A din
17.03.2014,1/54r, Registru 96
pag., A4

250,00

200

Ord. nr.963 din 26.09.2014,
Nr.089-1/e, Formular 1 pag.,
pentru fiecare literă A,B, A4

16,00

bucăți

500

Ord. nr.963 din 26.09.2014,
Nr.089-1/e și 090, Formular 1
pag. Partea G, A4

40,00

bucăți

1000

580,00

Fișa de tratament al bolnavului cu
tuberculoză

bucăți

1000

Chestionarul pacientului cu TB MDR
aflat sub tratament
Fișa de evaluare inițială Îngrijiri
paliative

bucăți

100

bucăți

100

Registru evidenței investigațiilor
effectuate în serviciul endoscopie
Concluzie consultativă narcologică
pentru conducătorii mijloacelor de
transport de pasageri (taximetre, maxitaxi, autobuze etc.)
Registru de evidenţă privind
eliberarea avizelor (concluziilor)
consultative narcologice
Buletinul de analize pentru evaluarea
statuluiimun și determinarea
cantitativă a HIV I
Registru de evidență a procedurilor

bucăți

6

Ord. nr.963 din 26.09.2014,FTB 06/12, Formular 1 pag.,
A4
Ord. nr.963 din 26.09.2014,FTB 01, Formular 1 file (tapat
pe ambele părți)10., A4
Chestionar, Formular 2 file
(tapat pe ambele părți), A4
Anexa nr.2 la Regulamentul
cu privire la organizarea
serviciilor de îngrijiri
paliative, Formular 4 pagini,
ziar, A4
Registru 96 pag, A4

bucăți

1000

092/e ,828 din 31.10.2011,
Formular 1 pag.color

250,00

bucăți

10

092-2/e, 828 din 31.10.2011,
Reg. copertat 96 pag, ziar.

83,30

bucăți

200

16,00

bucăți

60

Programul naționalde control al
tbc.Examene microbiologice pentru
diagnosticul tbc.Microscopie și Xpert
MTB/RIF

bucăți

400

HIV 04, Formular 1 pag,
ord.MSM PS, nr.379 din
07.03.2018, Offset
Form. 029/e Ord.139 din
28.05.2002, 96 pag, ziar
TB 05/12, offsert

1.94.

1.95.

Ord. nr.861 din 30.07.2013,
Anexa nr.3, Formular 1 pag.,
A4
Formular 4 pag., A3

16,00
600,00
0,16

580,00

8,00
83,00

100,00

349,80
68,00

bucăți

400

22800000-8

Foaie de evaluare complex a defectului
motor și cognitive la pacient în
perioada de recuperare
Examinarea reflexelor osteodendinoase
Registru de mentenanță
Foaie de prescripție medicală

bucăți
bucăți
bucăți

400
20
15000

22800000-8

Fișa UPU .

bucăți

10000

22800000-8

bucăți

15

22800000-8

Registrul evidenții preparatelor
narcotice, toxice, alcoolului,
medicamentelor și consumabilelor.
Adeverința medicală

bucăți

5000

22800000-8

Etichete

bucăți

32000

22800000-8

kg
buc.

20
5

buc.

5

buc.

10

buc.
buc.

500
20

22800000-8

Hîrtie pentru prafuri
Registru de evidență a vizitelor în
Cabinetul de Consiliere și Testare
HIV, Hepatite Virale B și C
Registru de înregistrare a Testelor
Rapide de diagnostic
Registru de evidența a mișcării
bolnavilor și fondului de paturi
Fișa personal de evidență a cadrelor
Registru de înregistrare a contractelor
de muncă
Registrul de înregistrare a ordinelor
Formular interdepartamental tipizat

buc.
buc.

10
500

22800000-8

Registru de reclamații

buc.

20

22800000-8

Registru de evidență a activității secției
(cabinetului) de radiodiagnostic

buc.

100

22800000-8

Trimitere pentru investigații
radiologice

buc.

10000

22800000-8

buc.

20

22800000-8

Registru evidenței calității bucatelor
(registru de degustare) al instituției
medico-sanitare
Registru laboratorul

buc.

10

22800000-8

Fișa de evidență a pacientului

buc.

1000

22800000-8

Fișa de evidență a pacientului de
Hemodializă

buc.

4000

22800000-8

1.101.
1.102.
1.103.
1.104.
1.105.

22800000-8
22800000-8

1.106.
1.107.
1.108.
1.109.

22800000-8

1.110.
1.111.
1.112.
1.113.
1.114.
1.115.

22800000-8
22800000-8
22800000-8
22800000-8
22800000-8

1.116.
1.117.
1.118.
1.119.
1.120.

1.121.
1.122.
1.123.

A4 gazetă

32,00

A4 gazetă
828 din 31.10.2011 F 661
828 din 31.10.2011 Anexa la
Formular 003/e, ziar
Ordinul nr.424 din
02.06.2017, ziar,interior 8 pag.
F -8, 96 pag, ziar

32,00
116,60
900,00

086/e; Format A5 2 pag.,
hârtie xerox, color
dimensiunea 9x6 cm, ofset 70
gr
7x10 cm
Formular nr.145-1/e, ziar, 96
pag. A4

1050,00

Formular nr.146-1/e, ziar, 96
pag.A4
Formular 007/e, 96 pag., ziar,
A4
Formular 4 pag., A4
ziar, 96 pag., A4

29,15

ziar, 96 pag., A4
nr. MR-2, aprobat de DS al
RM prin Hotărârea nr.01 din
10.01.97,carton alb
HG nr.1141 din 04.10.2006,
Copertat, hârtie albă, 30 pag.,
A5
Formular nr.039-5/e. Aprobat
de MS al RM nr.139 din
25.05.2002
Anexa nr.5 aprobat prin ordin
instituție nr.16 din 01.02.2019
(format A4) .
Formular nr.16-diet. Aprobat
prin ord. MS nr.238 din
31.07.2009. 96 pag., A 4.
Formular nr.1 , Aprobar de
MS, programul național de
control al tuberculozei, 96
pag., ziar, A 4
Formular 2 file (tapat pe
ambele părți) A4
Formular 2 file (tapat pe
ambele părți) A4

Suma estimativă fără TVA constituie 103709,00 lei
9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă
este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

100,00
62,55

960,00
1,60
29,15

0,60
40,00
116,60
58,30
215,00

83,40

583,00

800,00

116,60

58,00

80,00
320,00

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot (lista întreagă);
2) Pentru mai multe loturi;
3) Pentru toate loturile;
4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant Nu se aplică
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:

nu se admite

.

(indicați se admite sau nu se admite)

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP Incoterms 2013, se va efectua pe
parcursul anului 2022, în decurs de maxim 5 zile, de la comanda persoanei responsabile, la
adresa mun. Bălți, str. Decebal, 101.
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2022
14. 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
.
(indicați da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al
unor acte administrative (după caz):
nu se aplică

.

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot
determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim
(nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile
solicitate (DUAE, documentație):
Nr.
d/o
1.

Descrierea criteriului/cerinței

Date despre participant

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

1. Original – confirmat prin aplicarea
2. Obligatoriu

2.

Specificații de preț (formularul f-4.2)

3.

Specificații tehnice (formularul f-4.1)

4.

Certificat de înregistrare (decizia de
înregistrai)/extras

5.

Act permisiv de funcționare

6.

Certificat de efectuare sistematică 3.
a
plăţii impozitelor, contribuţiilor

7.

Certificat de atribuire contului bancar4.

8.

Certificat de conformitate sau alt act ce
confirmă calitatea produsului
Declaraţie
privind
confirmarea
identității 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.

9.

Nivelul minim/
Obligativitatea

semnăturii electronie a Participantului;
Original – confirmată prin aplicarea
semnăturii electronie a Participantului;
Original – confirmată prin aplicarea
semnăturii electronie a Participantului;
Copie – confirmată prin aplicarea
semnăturii electronie a Participantului;
Copie – confirmată prin aplicarea
semnăturii electronie a Participantului;
Copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal –
confirmată prin aplicarea semnăturii
electronie a Participantului;
Copie – eliberat de banca deţinătoare de
cont – confirmată prin aplicarea semnăturii
electronie a Participantului;
Copie – confirmată prin aplicarea
semnăturii electronie a Participantului;
Original – confirmată prin aplicarea
semnăturii electronie a Participantului;

Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu
Obligatoriu

17. Garanția pentru ofertă: nu se aplică; cuantumul______-_______.
18. Garanția de bună execuție a contractului: nu se aplică; cuantumul____-____.
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a
procedurii negociate), după caz nu se aplică
20. 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
21. Numărul de runde : - 3 runde;
22. Durata fiecărei runde: Informația o găsiți în SIA RSAP;
23. Durata intervalului dintre runde: Informația o găsiți în SIA RSAP;
24. Pasul minim: Informația o găsiți în SIA RSAP;
25. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se
aplică
26. Ofertele se prezintă în valuta MDL (Lei Moldovenești)
27. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: preţul cel mai scăzut fără
TVA, pe fiecare lot în parte și corespunderea cerințelor de evaluare;
28. 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
29. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: - conform SIA RSAP
30. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau
cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
31. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
32. Locul deschiderii ofertelor:

SIA RSAP . Ofertele întârziate vor fi respinse.
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

33. 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.
34. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:
Limba de stat
35. 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)

36. 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
37. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv
(dacă este cazul): nu se aplică

38. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor
viitoare:
;
39. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunţ:
;
40. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 26.01.2022
41. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de
participare
sistemul de comenzi electronice
facturarea electronică
plățile electronice

Se va utiliza/accepta sau nu
Se acceptă
Nu se acceptă
Se acceptă
Nu se acceptă

42. 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 specifică da sau nu)

43. Alte informații relevante: ______________________-_________________________

Conducătorul grupului de lucru: Valentin GUSAC

L.Ș.

