
INVITAŢIE LA  LICITAŢIE PUBLICĂ

Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. CENTRUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ URGENTĂ
PRESPITALICEASCĂ

Tip procedură achiziție: Licitaţie publică
Consumabile, piese de schimb și accesorii pentru aparataj medicalObiectul achiziției:
33140000-3Cod CPV:

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  96  din  13.12.2016.
În scopul achiziţionării "Consumabile, piese de schimb și accesorii pentru aparataj medical"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: CNAM

Cumpărătorul  invită  operatorii  economici  interesaţi,  care  îi  pot  satisface  necesităţile,  să  participe  la  procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor   Bunuri:

Bunuri  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1 Consumabile, piese de schimb și accesorii
pentru aparataj medical

6.00Bucată1.1 Acumulator p/u monitor Dash 5000 Sm-
Energy,

Li-ion, 11,1V, 47Wh33140000-3

6.00Bucată1.2 Acumulator p/u DefiMonitor XD 300 XE
PREMEDIC,

13,2V/2,5Ah/33Wh, LiFePO433140000-3

200.00Bucată1.3 Adeziv pentru defibrilator “Zoll AED PRO” Dura –padz GEL 8900-032533140000-3
30.00Bucată1.4 Acumulator pentru defibrilator Schiller FRED

U16006
12V 2,4 Ah33140000-3

25.00Bucată1.5 Acumulator pentru defibrilator cardiac scenic
Powerheart AED G3

Li-SO2, Ref 9146-30233140000-3

50.00Bucată1.6 Acumulator pentru Electrocardiograf MAC
600

Li Ion, 7,2 V, 2250 mAh, 17Wh33140000-3

25.00Bucată1.7 Acumulator pentru electrocardiograf Comen
CM300

14,8 V, 1600 mAh, ICR 14650
(large)

33140000-3

25.00Bucată1.8 Acumulator pentru electrocardiograf EDAN
SE-3

Li-Ion, Model HYLB-102, 16,8 V,
2200 mAh, 33 Wh

33140000-3

100.00Bucată1.9 Butelii oxigen medical cu reductor de presiune
inalta, manometru, supape, tuburi de
conexiune~ volum 10 litri

Otel, rezistenta la inalta presiune33140000-3

100.00Bucată1.10 Butelii oxigen medical cu reductor de presiune
inalta,manometru, supape, tuburi de
conexiune~ volum 5 litri

Otel, rezistenta la inalta presiune33140000-3

100.00Bucată1.11 Butelii oxigen medical cu reductor depresiune
inalta, manometru, supape, tuburi de
conexiune , volum 2 liti

Otel, rezistenta la inalta presiune33140000-3

70.00Bucată1.12 Connector universal, compatibil cu cablu ECG
MAC 600,

EDAN SE 3, 10 electrozi cu
rezistena de 10 K, Compatibile cu
12 derivatii

33140000-3

2.00Bucată1.13 Cablu monitorizare ECG pentu defibriliator de
model “Corpuls 3”, 4 electrozi

Cablu EKG cu 4 fire Corplus 333140000-3

8.00Bucată1.14 Cablu pulsoximetru pentru defibriliator de
model “Corpuls 3”

Cabluextensie SPO2 Corplus333140000-3

10.00Bucată1.15 Complect de electrozi, pentru defibriliator
“Corpuls 3” (SMURD) copii

Adezivi, de unica folosinta
CorPatcheasy pediatric Ref
05120.2

33140000-3

10.00Bucată1.16 Complect de electrozi, pentru defibrilator
“Corpuls 3” (SMURD) adulti

Adezivi, de unica folosinta
CorPatcheazy adult Ref  04324.1

33140000-3

50.00Bucată1.17 Complecte de electrozi ECG pectorali cu
ventuze

Ventuze pectoral, cupametalica,
senzori Ag/AgCl, set 6 bucati

33140000-3

50.00Bucată1.18 Complecte de electrozi ECG pentru membere
(cleste)

Electrozi tip cleste de 4 culori,
reutilizabil

33140000-3

100.00Bucată1.19 Electrozi Pedi-padz II 8900-0810-01 pentru
Defibrilator Zoll M Series si AED PRO

Electrozimultifunctionaliadezivipen
trupacientiimaimici de 8
anisigreutatemai mica de 25 kg

33140000-3
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

200.00Bucată1.20 Electrozi CPR stat-pads 8900-0400, pentru
Defibirlator Zoll M Series si AED PRO

Stat-padz 8900-0400 compus din 2
piese

33140000-3

4000.00Bucată1.21 Hârtie ECG termochimică Mag 80x3033140000-3
1200.00Bucată1.22 Hârtie ECG termochimică 50x3033140000-3
224.00Bucată1.23 Hârtie ECG termochimică Corpuls 110x25 Cu diametru intern a bucșei 15mm33140000-3

2000.00Bucată1.24 Hârtie ECG termochimică Iucard 110x25 Cu diametru intern a bucșei 12mm33140000-3
200.00Bucată1.25 Reductoare de presiune inalta pentru oxigen la

butelii de litraj mic ~ 2-12 L, cu conectare 3/4
cu conectare 3/4.  Verificat
metrologic.

33140000-3

2000.00Bucată1.26 Sondă Yancauer Set aspiratieYankauer cu tub
conectorsicanulaYankauer, steril-50
buc

33140000-3

30.00Bucată1.27 Electrozi Defibrilator SHILLER Fred Electrozi SHILLER REF R 700
OM

33140000-3

30.00Bucată1.28 Electrozi defibrilator AED M (PRIMEDIC) Pentru defibrilator AED M Save
Pads Ore Connect mai mic de 8
și/sau m/mare 25kg

33140000-3

120.00Bucată1.29 Pulsoximetru Deget pulsoximetru cu LED.
Verificat metrologic.

33140000-3

50000.00Bucată1.30 Teste pentru glucometrii Klever cek compatibile cu glucumetru Klever
cek

33140000-3

50000.00Bucată1.31 Teste pentru glucometrii Bionime compatibile cu glucumetru Bionime33140000-3
120000.00Bucată1.32 Lancete oțelși plastic33140000-3

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
La solicitare conform necesităților.
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

1 Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

minim 2 ani Da

2 Capacitatea minimă de producere sau echipamentele
necesare

Nu se cere Nu

3 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)

Nu se cere Nu

4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau
de resurse creditare în sumă de minim (suma)

Nu se cere Nu

5 Formularul ofertei conform F 3.1 Da
6 Garanţia pentru ofertă – formularul garanţiei bancare conform F 3.2 Da
7 Formularul informativ despre ofertant conform F 3.3 Da
8 Declaraţia privind conduita etică a şi neimplicarea în

practici frauduloase şi de corupere
conform F3.4 Da

9 Declarație privind situaţia personală a operatorului
economic

conform F 3.5 Da

10 Specificații tehnice conform F 4.1 Da
11 Specificaţii de preț conform F 4.2 Da
12 Certificat de înregistrare a întreprinderii copie – emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmat

prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participant
Da

13 Certificat de atribuire a contului bancar copie – eliberat de banca deţinătoare de cont Da
14 Certificare de efectuare regulată a plăţii impozitelor,

contribuţiilor
copia sau original – eliberat de Inspectoratul Fiscal Da

15 Ultimul raport financiar an 2015 copie –confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului

Da

16 Lista fondatorilor operatorilor economici sau Exstras
din Registrul de Stat al persoanelor juridice

original, copia confirmate prin semnătura şi ştampila
participantului

Da

17 Licență de activitate sau Autorizație copie confirmată prin aplicarea semnăturii umede a
Participantului

Da

18 Certificat CE de la producător copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
participantului

Da
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Informație Suplimentară:
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor
de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P.  CENTRUL  NAŢIONAL  DE  ASISTENŢĂ  MEDICALĂ  URGENTĂ
PRESPITALICEASCĂ

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str-la Constantin Vârnav 7
Tel.: cnamup@ms.md022 02-59-07 ,  Fax: 022 286270 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: PEŞTEREANU NINA, Șef serviciul achiziții publice

Setul de documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei,
numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei
de 0.00 lei pentru fiecare set. Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa autorității contractante, cu nota ''Pentru setul
documentelor de licitaţie'', conform următoarelor detalii:

Beneficiarul plăţii: I .M.S.P.  CENTRUL  NAŢIONAL  DE  ASISTENŢĂ  MEDICALĂ  URGENTĂ
PRESPITALICEASCĂ

Denumirea Băncii:
Codul fiscal: 1015600032824
Contul de decontare/trezorerial:
Contul bancar:

Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic de dreptul de a depune oferta
în cadrul procedurii  respective de achiziție.

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul
SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

Întocmirea ofertelor:
Oferta  și  documentele  de  calificare  solicitate  întocmite  clar,  fără  corectări,  cu  număr  și  dată  de  ieșire,  cu  semnătura  persoanei
responsabile,  puse  în  plic,  sigilate  şi  ştampilate,  urmează  a  fi  prezentate

pînă la: 03.01.2017 10:00
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str-la Constantin Vârnav 7pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 zile

în prezenţa fizică  sau  prin  mijloace electronice a membrilor  grupului de lucru  al  autorității  contractanteOfertele vor fi deschise
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

03.01.2017 10:00la:
Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str-la Constantin Vârnav 7pe adresa:

Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de

Garanție bancară
Garanție prin transfer
în valoare de 1%

Contractul intră sub incidența Acordului OMC   - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat ''REGISTRUL
DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE''. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: TCACI ELEONORA


