
ANUNŢ DE PARTICIPARE 
la p r o c e d u r a de achiz i ţ i e p u b l i c ă de t ip L I C I T A Ţ I E P U B L I C Ă 

nr. 1 7 / 0 4 9 3 4 din 2 9 . 1 2 . 2 0 1 7 

D e n u m i r e a autor i tă ţ i i c o n t r a c t a n t e : 
T ip p r o c e d u r ă achiz i ţ i e : 
Ob iec tu l achiz i ţ ie i : 
C o d C P V : 

Data publ icăr i i a n u n ţ u l u i de intent ie : 

IMSP Spitalul Raional Cantemir 
Licitaţie publică 
Reagenţi şi consumabile de laborator pentru anul 2018 
33696500-0 

Nu e specificată 

Această invitaţie la procedura de achiziţie este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice 
Nr.: 104 din 29.12.2017. 

în scopul achiziţionării "Reagenţi şi consumabile de laborator pentru anul 2018" 
conform necesităţilor autorităţii contractante (în continuare - Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018 
este alocată suma necesară d h sursa alocaţiilor: C N A M 

C u m p ă r ă t o r u l invită operator i i economic i interesaţ i , care îi pot sat is face necesi tăţ i le , să part ic ipe la procedura privind 
l ivrarea /pres tarea /executarea următoare lor Bunuri : 

Listă: Bunuri şi specificaţii tehnice 

Nr. d/o Cod CPV Denumire: Bunuri solicitate Unitatea de 
măsura Cantitatea Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de referinţă 
1 Reagenţi pentru investigaţii biochimice 

1.1 33696300-8 Califcratori Mililitru 120.00 
2 Cercetarea sistemului de hemostază 

2.1 33696200-7 Trorr boplastin cu activitatea 14-18 sec, ISI nu 
mai mic de 1,1 

Mililitru 2000.00 Flacon cu volumul 5 - 8 ml 

2.2 33696200-7 Set psntru determinarea timpului de 
tromboplastină parţial activat 

Set 4.00 

2.3 33696200-7 Set p ;nt ru determinarea fibrinogenului Set 4.00 
2.4 33696200-7 Plasma de control normal 4 parametri Mililitru 60.00 Flacon cu volumul 3 ml 
2.5 33696200-7 Plasma de control patologică 4 parametri Mililitru 20.00 Flacon cu volumul 3 ml 

3 Reagenţi şi consumabile pentru 
analizatorul hematologic automat PC'E-210 

3.1 33696200-7 Soluţie de diluent Litru 240.00 Canistre 20 litri 
3.2 33696200-7 Soluţie de lizare Mililitru 5000.00 Flacon cu volumul 500 ml 
3.3 33696200-7 Soluţie de spălare concentrată Litru 6.00 Canistre 1 litru 
3.4 33696200-7 Soluţie de spălare Litru 30.00 Canistre 5 litri 
3.5 33696200-7 Capilare hematologice cu EDTA-100 mkl 

p e n t r j PCE-210 
Bucată 3000.00 De unica folosinţa 

3.6 33696200-7 Control hematologic Set 4.00 Flacon cu volumul 2 ml 
3.7 33696200-7 Hîrtie pentru înregistrare Bucată 80.00 
3.8 33696200-7 Soluţie hipoclorid Mililitru 2500.00 0,5%, flacoane 1000 ml 

4 Reagenţi şi piese p/u analizatorul Easy/Lyte 
Na/K 

4.1 33696200-7 Soluţie pentru completarea internă Mililitru 100.00 Flacon cu volumul 100 ml 
4.2 33696200-7 Bloc de soluţii Mililitru 4000.00 Volum 800 ml 
4.3 33696200-7 Soluţie de spălat Mililitru 360.00 Flacon cu volumul 90 ml 
4.4 33696200-7 Control 3 nivele Easy QC Medica Easy/Lyti Mililitru 60.00 Flacon cu volumul 10 ml 3 nivele 
4.5 33696200-7 Hîrtie Bucată 15.00 Densitatea nr.4 lăţimea 90 mm 

5 Specificaţii standart p/u investigaţii 
imunologice 

5.1 33696200-7 HbsAg - antigenul superficial Bucată 3000.00 ELISA 
5.2 33696200-7 CPR-Latex Mililitru 100.00 Latex - Test 
5.3 33696200-7 ASLO-Latex Mililitru 80.00 Latex - Test 
5.4 33696200-7 RF-Latex Mililitru 80.00 Latex - Test 
5.5 33696200-7 TPHA Set 10.00 Heaglutinarea indirecta 

6 Specificaţii standart p/u investigaţii clinice 
generale, hematologice şi citologice 

6.1 33696100-6 Ţoliclon anti-A Mililitru 100.00 
6.2 33696100-6 Ţoliclon anti-B Mililitru 100.00 
6.3 33696100-6 Ţoliclon anti-AB Mililitru 100.00 
6.4 33696100-6 Ţoliclon Anti-D super Mililitru 100.00 

6.5 33696100-6 Ţoliclon anti Kell Mililitru 40.00 

6.6 33696100-6 Azur-Eozin Romanovski Mililitru 1000.00 Soluţie, puritate analitica, ( fl din 
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Nr. d/t Cod CPV Denumire: Bunuri solicitate Unitatea de 

măsura Cantitatea 

-

Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă 

6.6 33696100-6 Azi r -Eozin Romanovski Mililitru 1000.0C plastic) 
6.7 33696100-6 Colorant May - Grunvald Mililitru 1000.0C Soluţie, puritate analitica, ( fl din 

plastic) 
6.8 33696100-6 Vopsea după Gram Mililitru 400.00 

7 Reactivi chimici pentru analize de rutină 
7.1 33696300-8 Acid acetic glacial Kilogram 1.00 Puritate analitica, ( fl din plastic) 

0,5 kg 
7.2 33696300-8 Acid clorhidric Kilogram 1.00 Puritate analitica, ( fl din plastic) 

0,5 kg 
7.3 33696300-8 Acid sulfuric Kilogram 1.00 Puritate analitica, 0.5 kg 
7.4 33696300-8 Acid sulfosalieilic Kilogram 1.00 Puritate analitica, 0,5 kg 
7.5 33696300-8 Asur II Gram 100.00 Puritate analitica, lOOgr 
7.6 33696300-8 Azopiram Set 200.00 Puritate analitica 
7.7 33696300-8 Citrat de sodiu Kilogram 1.00 Puritate analitica 250 gr 
7.8 33696300-8 Clorurâ de sodiu Kilogram 2.00 Puritate analitica 1,0 kg 

8 Reactivi şi accesorii adaptaţi la analizatorul 
Easv Blood Gas 

8.1 33696300-8 Pachet de soluţii de lucru (Reagent Module 
EBG) 

Mililitru 9600.00 Set 800 ml 

8.2 33696300-8 Soluţie de spălare EBG Mililitru 300.00 Set 100 ml 
9 Veselă şi articole de ustensilă 

9.1 33793000-5 Camera Goreaev Bucată 2.00 
9.2 33793000-5 Cilindre Bucată 5.00 Sticlă cu năsuc, 50 ml 
9.3 33793000-5 Containere pentru colectarea urinei Bucată 12000.00 Plastic, cu capac, nesteril, la 250 

ml 
9.4 33793000-5 Eprubete pentru lavajul perianal Bucată 2000.00 cu tampon steril 
9.5 33793000-5 Eprubete cu citrat de Na pentru coogulogramă Bucată 2000.00 Volumul de sănge 2,5 ml,capac de 

cauciuc cu valvă,cu etichetă 
9.6 33793000-5 Eprubete borosilicate Bucată 2500.00 pentru Stat Fax 
9.7 33793000-5 Eprubete cu heparină Bucată 2000.00 10 ml 
9.8 33793000-5 Lărmi Bucată 10.00 Halogen displai optic 20W 
9.9 33793000-5 Pahare Bucată 4.00 Sticlă,termostabile, gradate 100 

9.10 33793000-5 Pahare Bucată 4.00 Sticlă,termostabile, gradate 500 
9.11 33793000-5 Pahare Bucată 4.00 Sticlă,termostabile, gradate 1000 
9.12 33793000-5 Perii Bucată 30.00 Mici, pentru spălarea eprubetelor 
9.13 33793000-5 Planşete pentru determinarea grupelor 

sanguine 
Bucată 10.00 

9.14 33793000-5 Planşete pentru efectuarea testului TPHA Bucată 20.00 96 godeuri 
9.15 33793000-5 Plan$;ete Bucată 10.00 Sticlă organică,transparentă 
9.16 33793000-5 Recipiente pentru deşeuri Bucată 20.00 1 litru 
9.17 33793000-5 Hîrtie de filtru Bucată 3.00 metri 
9.18 33793000-5 Vărfuri Bucată 1000.00 Plastic volumul de 1000-5000mkl 

10 Consumabile p/u analizatorul biochimic 
automat A - 15 

10.1 33696300-8 Cuva pentru ser Set 15.00 2 ml, 1000 buc/set 
10.2 33696300-8 Rotor de reacţie Set 200.00 10 buc/set 
10.3 33696300-8 Soluţie concentrată de spălare Bucată 2.00 100 ml/set 
10.4 33696300-8 Soluţie concentrată de sistem Bucată 3.00 1000 ml/set 
10.5 33696300-8 Soluţie de spălare Bucată 3.00 1000 ml/set 
10.6 33696300-8 Stativ Bucată 4.00 Metalizat, pentru 24 cuve de 2 

nl/cuvă 
10.7 33696300-8 Stativ Bucată 2.00 Metalizat, pentru 10 reactive 
10.8 33696300-8 ^ampă Bucată 3.00 Totomerică pentru A-15 6 V 
10.9 33696300-8 Garnitură Bucată 1.00 Pentru pompa de dozare 

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat şi locul destinaţiei finale: 

Conform comenzii, pe parcuraul anului 2018. 
DDP - Franco destinaţie vâmuit 

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea 

1 Neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere Declaraţie pe proprie răspundere conform Nu 



Nr. d/ > Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document 

F " 6 -

Obligativitatea 

2 Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate 
cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este 
stabilit 

Formularului (se va indica) 
Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras 
din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, 
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
ofertantului Operatorul economic nerezident va 
prezenta documente din ţara de origine care dovedesc 
forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct 
de vedere profesional 

Nu 

3 Actul care atestă dreptul de a livra 
bunuri/lucrări/servicii 

Copie - confirmată prin semnătura şi ştampila 
ofertantului 

Nu 

4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de 
resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma) 

Nu se cere Nu 

5 Prezentarea de dovezi privind conformitatea 
produselor, identificată prin referire la specificaţii sau 
standard relevante 

Nu se cere Nu 

6 Demonstrarea experienţei operatorului economic în 
domeniul de activitate aferent obiectului contractului 
ce urmează a fi atribuit 

Declaraţie privind experienţa similară conform 
Formularului (se va indica) sau Declaraţie privind lista 
principalelor lucrări executate în ultimul an de 
activitate conform Formularului (se va indica) 

Nu 

7 Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele 
indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le 
consideră necesare oentru îndeplinirea contractului ce 
urmează a fi atribuit 

Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului conform Formularului 
(se va indica) şi Documente care atestă faptul că 
operatorul economic se află în posesia utilajelor, 
instalaţiilor şi/sau echipamentelor indicate de 
autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare 
proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului 

Nu 

8 Neîncadrarea în situaţiile ce determină excluderea de la 
procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din 
Legea nr. 131 din 03.07.2015 

Declaraţie pe proprie răspundere conform 
Formularului (se va indica) 

Da 

9 Oferta Original Da 10 Informaţii generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform 
Formularului (se va indica) 

Da 

11 Raportul financiar Copie - confirmată prin semnătura şi ştampila 
candidatului 

Da 

12 Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului 
ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care 
va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia) 

Declaraţie privind personalul de specialitate propus 
pentru implementarea contractului conform Formularul 
(se va indica) 

Nu 

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

Nu se cere Nu 

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

Nu se cere Nu 

15 Garanţia pentru ofertă confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
Participantului 

Da 

16 Certificat de atribuire a contului bancar ;opie - eliberat de banca deţinătoare de cont Da 
17 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, 

contribuţiilor 
l ibera t de Inspectoratul Fiscal Da 

18 Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii :opie - confirmată prin semnătura şi ştampila 
Participantului 

Da 

19 Lista fondatorilor operatorilor economici îume, prenume, cod personal-confirmată prin 
emnătura şi ştampila Participantului 

Da 

20 ;ertificat de confirmare a produselor c opie - confirmată prin semnătura şi ştampila 
'articipantului 

Da 

Informaţie Suplimentară: 

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

Denumirea autorităţii contractante: IMSP Spitalul Raional Cantemir 
Adresa: or.Cantemir, str.Testemitanu 1 
Tel.: 0273-22799 22448 , Fax: 0273 22448 , E-mail: srcantemir@mail.ru 
Numele şi funcţia persoanei responsabile: CHIHAI TATIANA, jurist 

Setul de documente poate fi primit la adresa: or.Cantemir, str.Testemitanu 1, etajul IV, bir.425. 

mailto:srcantemir@mail.ru
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Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a 
denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant). 

NOTĂ: Cerinţa dată NU se eferă la ofertanţii care s-au înregistrat la procedură şi au accesat documentele în cadrul 
SIA Registrul de Stat al Achiziţiilor Publice. 

întocmirea ofertelor: 
Ofer ta şi documente le de ca l i f i ca re sol ici tate în tocmi te clar, fără corectăr i , cu număr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei 
responsabi le , puse în plic, s igilate şi ş tampi la te , u rmează a fi prezenta te 

p înă la : 19.01.2018 10:00 
pe adresa: or.Cantemir, str.Testemitanu 1 

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 zile 

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

la: 19.01.2018 10:00 
pe adresa: or.Cantemir, str.Testemitanu 1 

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

Garanţie bancară 
Garanţie prin transfer 
în valoare de 0 % 

Contractul intră sub incidenţa Acordului O M C - Nu 

Conţinutul prezentei Invitaţii este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat "REGISTRUL 
DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului Invitaţiei, fapt 
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 


