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ANUNȚ DE INTENȚIE
privind achiziționarea
”Piese de schimb/consumabile pentru sisteme tehnice de securitate”
Nr. _____ din 15.09.2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
IDNO
Adresa
Numărul de telefon/fax
Adresa de e-mail ale autorității contractante
Adresa de internet ale autorității contractante

Administrația Națională a Penitenciarelor
1006601001012
Mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35
022 - 409 -717/ 022 - 409 -787
anp@anp.gov.md
http://anp.gov.md/
Ionel Anastasia, 022 - 409 -775

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

anastasia.ionel@anp.gov.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va puhttp://anp.gov.md/achizitii_publice
tea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire
SIA „RSAP”
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se
asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de
atribuire)

Tipul autorității contractante și obiectul principal de
activitate

https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list

Instituție de stat cu statut special

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

II.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr.
d/o

Cod
CPV

Denumirea bunurilor

Specificația tehnică deplină solicitată:

Bunurile vor
fi livrate/
instalate în
următoarele
instituții

Unitatea de
măsură

Cantitatea

Preț lei/buc.
(fără TVA)

Suma totală,
lei
(fără TVA)

1. Analogică CSB HR1227W, FP1250L.
2. Tip acumulator: plumb-acid (AGM).
3. Tensiune nominală: 12V.
4. Capacitate nominală: 5A/h.

1

32350000-1

5. Tip clemă: T2, F2 (6,35mm x 0,8mm).
Sursă de alimentare de rezervă (acumulator)

6. Material clemă: cupru.
7. Dimensiuni: lungime 90mm +/-1mm; lățime 70mm +/- 1mm; înălțimea (cu cleme)
107mm+/-1mm.
8. Diapazon temperaturi de funcționare
(încărcare/descărcare/păstrare): -10-+50/15-+50/-20-+50.
9. Greutate: 1,65kg +/- 7%.
10. Carcasă: din plastic ABS (rezistent la foc).
11. Anul producerii: 2022.

3

or. Chișinău,
str. Budăi 2B

buc.

20

375,00

7 500,00
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1. Analogică CSB HR1234W, FP1290L.
2. Tip acumulator: plumb-acid (AGM).
3. Tensiune nominală: 12V .
4. Capacitate nominală: 9A/h.
5. Tip clemă: T2, F2 (6,35mm x 0,8mm).

Sursă de alimentare de rezervă (acumulator)

2

6. Material clemă: cupru.
7. Dimensiuni: lungime 151mm +/-1,5mm;
lățime 65mm +/- 1mm; înălțime (cu
cleme) 100mm+/-1mm.

buc.

350

416,66

145 831,00

buc.

26

1 000,00

26 000,00

buc.

100

250,00

25 000,00

buc.

50

250,00

12 500,00

8. Diapazon temperaturi de funcționare
(încărcare/descărcare/păstrare): -10-+50/15-+50/-20-+50.
9. Greutate: 2,65kg +/- 7%.
10. Carcasă: din plastic ABS (rezistent la foc).
11. Anul producerii: 2022.
1. Analogică CSB GP12170,
2. FP12180L.
3. Tip acumulator: plumb-acid (AGM).
4. Tensiune nominală: 12V .
5. Capacitate nominală: 18A/h.
6. Tip clemă: T8 (bolt pentru M5).
Sursă de
3

alimentare de rezervă (acumulator)

or. Chișinău,
str. Budăi 2B

7. Material clemă: cupru.
8. Dimensiuni: lungime 181mm +/-2mm; lățime 77mm +/- 1mm; înălțime (cu cleme)
167mm+/-2mm.
9. Diapazon temperaturi de funcționare
(încărcare/descărcare/păstrare): -10-+50/15-+50/-20-+50.
10. Greutate: 5,45kg +/- 7%.
11. Carcasă: din plastic ABS (rezistent la foc).

32350000-1

12. Anul producerii: 2022.

4

Boxă conexiune
cameră video

5

Boxă conexiune
cameră video

1. Metalică.
2. Analogică cu modelul DS-1280ZJ-DM18.
1.

Metalică.

2.

Analogică cu modelul DS-1280ZJ-XS.

4
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8

Mufă RJ-45

HDD 4Tb

SSD 120Gb
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1.

Material carcasă: policarbonat, transparent.

2.

Temperatură de lucru: -20-+60˚C.

3.

Compatibil pentru cablu 24AWG-26AWG
(0,40-0,51mm).

1.

Tip Nou.

2.

Form factor: 3.5”.

3.

Interfață de conectare: SATA III.

4.

Volum: minim 4Tb.

5.

Viteză de transmitere a datelor: minim
175 Mb/s.

6.

Viteză de rotire: 5400-6000 RPM.

7.

Volum buffer: minim 256 Mb.

8.

Mod de utilizare: Surveillance (specificat
pe produs).

1.

Tip Nou.

2.

Form factor: SSD M.2.

3.

Interfață de conectare: M.2 SATA.

4.

Volum: minim 120 Gb.

5.

Viteză de înscriere: minim 400 Gb/s.

buc.

3 000

1,66

4 980,00

buc.

40

2 125,00

85 000,00

buc.

5

500,00

2 500,00

buc.

70

583,30

40 831,00

buc.

50

641,66

32 083,00

buc.

10

459,00

4 590,00

1. Tip Nou.
2. Form factor: 2.5”.
9

SSD 240Gb

3. Interfață de conectare: SATA III.
4. Volum: minim 240 Gb.
5. Viteză de înscriere: minim 500 Gb/s.
1. Tip Nou.
2. Form-factor: ATX.
3. Puterea minimă 450W.
4. Active PFC.
5. Alimentare cu conector SATA: minim 4.

10

PSU PC

6. Conector de alimentare a procesorului
minim: 1x4+4pin.
7. Conector de alimentarea a VGA: minim
1x6+2pin.
8. Standard de eficiență minim 80 PLUS.
9. Cooler minim 120 mm cu funcția PWM.
10. Scut împotriva scurt-circuitului: OVP, UVP,
SCP, OPP.
1. Tip nou.

11

RAM DDR3

2. Tipul memoriei: DDR3.
3. Volum minim 4 Gb.
4. Frecvență minimă 1600 MHz.

5
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1. Tip nou.

or.

2. Tipul memoriei: DDR4.

buc.

15

459,00

6 885,00

buc.

50

400,00

20 000,00

buc.

100

291,80

29 180,00

buc.

150

895,80

134 370,00

Chișinău, str.
Budăi 2B

3. Volum minim 4 Gb.
4. Frecvență minimă 2400 MHz.
1. Tip nou.
2. Cooler: minim 120mm PWM.
3. Bearing: Hydro Dynamic.
4. Număr heatpipe-uri: minim 3.
CPU Fan

13

5. Flux de aer: minim 55 CFM.
6. În set cu tub de termopastă: analogic cu
DEEPCOOL Z3 Silver Tim 1.5g.
7. Compatibil cu Intel socket
1151/1150/1155/1366/1156/775
AMD socket: AM4/AM3/AM2/AM2+/FM1/
FM2/FM2+.
1. Compatibilă de a funcționa cu stația radio
portabilă de model Kenwood TK-3206,
TK-3306, TK-3406, TK-3407, TKD340.

Antenă stație radio
32350000-1

14

2. Analogică KRA-42M3.
3. Frecvență de lucru: 400-450 MHz.
4. Culoare: neagră.
5. Lungime: 5,5 cm.
1. Compatibil de a funcționa cu stația radio
portabilă de model Kenwood TK3206,
TK3306, TK3406, TK3407, TKD340.
2. Analogic KNB-45L.
3. Tensiune de alimentare: 7,4V.
4. Li-ION.

Acumulator stație
radio

15

5. Intensitate: 2000 mAh.
6. Controler al nivelului de încărcare/descărcare.
7. Timp de lucru în regim 5/5/90: 20 ore.
8. Regim de încărcare rapidă.
9. Temperatură de lucru: -30-+60˚C.
10. Greutate: 120±5g.

Operatorul economic va efectua
livrarea la adresa:
mun. Chișinău str.
Budăi, 2B, octombrie – 20 decembrie 2022
TOTAL

577 250,00

6
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziție publică este rezervat R Nu
unor ateliere protejate sau acesta poate fi
□ Da
executat numai în cadrul unor programe de
angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anu- R Nu
mite profesii în temeiul unor acte cu putere
□ Da
de lege sau al unor acte administrative
Scurtă descriere a criteriilor de selecție:

Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, prețurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre zecimale după virgulă.
În situația identificării de către ANP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr.23
din documentația standard, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor
erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.
În temeiul art.19 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 131/ 2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura
de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării
informațiilor solicitate de ANP, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.
Completat în conformitate cu Anexa nr.7 din Documentația
Cerere de participare
standard - confirmat prin semnătură electronică;
Completat în conformitate cu Anexa nr.8 din Documentația standard, Termenul de valabilitate - 60 zile din data liDeclarație privind valabilitatea ofertei
mită de depunere a ofertelor - confirmat prin semnătură
electronică;
Completat în conformitate cu Anexa nr.9 din Documentația standard - în original, emisă de o bancă comercială; TerGaranția pentru ofertă – 1% din valoarea ofertei fără
men de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate al
TVA
ofertei – 60 zile din data limită de depunere a ofertelor.
Nu acceptă transfer pe contul ANP
Completat în conformitate cu Anexa nr.22 din DocumentaSpecificații tehnice
ția standard – confirmat prin semnătură electronică;
Completat în conformitate cu Anexa nr.23 din DocumentaSpecificații de preț
ția standard – confirmat prin semnătură electronică;
Completat conform modelului anexat, confirmat prin semDUAE
nătură electronică;
Conform art. 20 alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achiziţiile publice, ofertantul clasat pe
primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 1 zi, la
solicitarea autorităţii contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara
plasare pe platforma SIA RSAP, după cum urmează:
Eliberat de banca deținătoare de cont – copie, confirmată
Certificat de atribuire al contului bancar
prin semnătură electronică;
Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din
Dovada înregistrării juridice
Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, confirmată
prin semnătură electronică;
Eliberat de către Inspectoratul Fiscal; Valabilitatea certificaCertificat de efectuare sistematică a plății impozitetului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii
lor, contribuțiilor
Moldova – copie, confirmată prin semnătură electronică;
Pașaportul tehnic sau descrierea tehnică detaliată,
conform site-lui oficial al producătorului (cu indica- Copie, confirmată prin semnătura electronică.
rea acestuia)

7
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Certificat sau alt document emis de organisme
abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea
bunurilor solicitate
Autorizația de la producător/distribuitor oficial ce ar
confirma dreptul de comercializare a bunurilor solicitate pe teritoriul R. Moldova

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 74

Copie, confirmată prin semnătură electronică;
Copie, confirmată prin semnătură electronică;

Autorizație (de mediu) privind numărul de înregistrare din “Lista producătorilor”

În conformitate cu art. 12 alin (5) lit. c), alin. (6) lit. a) din Legea
nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile; art. 46 și 47 din
Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și
electronice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 212 din
07.03.2018, confirmată prin semnătură electronică; în
cazul în care bunurile propuse sunt reglementate din
regulamentul privind DEEE.

Declarație 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.

Completat în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, copie, confirmată prin semnătură electronică;

- minim 12 luni pentru toate loturile, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic;
Se prezintă la atribuirea contractului, completat în conformitate cu Anexa nr.10 din Documentația standard - emisă
de o bancă comercială, confirmat prin semnătură electroGaranţia de bună execuţie 5% din suma contractului nică;
(în cazul semnării contractului)
Termenul de valabilitate a garanţiei să fie valabilă până
la data de 31.12.2022.
Dovada garanției extinse la bunurile propuse

Nu se acceptă transfer pe contul ANP.

IV.

Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului
de participare pentru contractul/contractele
la care se referă anunțul de intenție

19.09.2022
R cel mai mic preț și corespunderea specificației
tehnice solicitate

Tehnici și instrumente specifice de atribuire
utilizate

R licitație electronică, în 3 runde cu pasul minim 1%

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

R Nu

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
Alte informații relevante

pagina web: www.ansc.md
-

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la
data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131
din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

8
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ANUNȚ DE INTENȚIE
privind achiziționarea Margarină
Nr. 34 din 14.09.2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
IDNO
Adresa
Numărul de telefon/fax
Adresa de e-mail ale autorității contractante
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

Administrația Națională a Penitenciarelor
1006601001012
Mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35
022 - 409 -717/ 022 - 409 -787
anp@anp.gov.md
http://anp.gov.md/
Bradu Victoria, 022 - 409 -715

victoria.bradu@anp.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea http://anp.gov.md/achizitii_publice
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația
SIA „RSAP”
de atribuire
https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
Tipul autorității contractante și obiectul principal de acInstituție de stat cu statut special
tivitate
II.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr.
d/o

1.

Cod CPV

15431100-9

Denumirea
bunurilor solicitate

Margarină

Cantitatea/

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

Unitatea de
măsură

25 000 kg

Valoarea estimată
fără TVA

Margarină de masă cu fracția masică
de grăsime de minim 40%, fără adaos de grăsimi de palmier, în ambalaj
alimentar de maxim 20 kg. În conformitate cu HG nr. 16 din 19.01.2009; 1 250 000,00 lei
HG nr. 221 din 16.03.2009; HG nr.
520 din 22.06.2010. Termen de valabilitate de minim 60 zile din data
livrării.

Total:

1 250 000,00 lei

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere pro- R Nu
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în R Nu
temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative

9
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție:
Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, prețurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă.
În situația identificării de către ANP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr.23
din documentația standard, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor
erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.
În temeiul art.19 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 131/ 2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din
procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor
false sau neprezentării informațiilor solicitate de ANP, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.
Nr.
d/o

Descrierea criteriului/cerinței

1.

Cerere de participare

2.

Declarație privind valabilitatea
ofertei

3.

Garanția pentru ofertă – 1% din
valoarea ofertei fără TVA

4.

Specificații tehnice

5.

Specificații de preț

6.

DUAE

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:

Completat în conformitate cu
Anexa nr.7 din Documentația standard - confirmat prin
semnătură electronică;
Completat în conformitate
cu Anexa nr.8 din Documentația standard, Termenul de
valabilitate - 60 zile din data
limită de depunere a ofertelor - confirmat prin semnătură electronică;
Completată în conformitate
cu Anexa nr.9 din Documentația standard - în original,
emisă de o bancă comercială;
Termenul de valabilitate să fie
egal cu perioada de valabilitate al ofertei - 60 zile din data
limită de depunere a ofertelor. Nu se acceptă transfer
pe contul ANP.
Completat în conformitate cu
Anexa nr.22 din Documentația standard - confirmat prin
semnătură electronică;
Completat în conformitate cu
Anexa nr.23 din Documentația standard – confirmat prin
semnătură electronică;
Completat conform modelului anexat, confirmat prin
semnătură electronică;
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Nivelul minim/
Obligativitatea
Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu
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Conform art. 20 alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achiziţiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va
prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorităţii
contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP, după
cum urmează:
Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii/ extras din Registrul de Stat al
1. Dovada înregistrării de stat
Obligatoriu
persoanelor juridice – copie,
confirmată prin semnătură
electronică;
Eliberat de banca deținătoare
Certificat de atribuire al contului
Obligatoriu
2.
de cont - copie, confirmată
bancar
prin semnătură electronică;
Eliberat de către Inspectoratul Fiscal; Valabilitatea certiCertificat de efectuare sistema- ficatului – conform cerințe3. tică a plăţii impozitelor, contriObligatoriu
lor Inspectoratului Fiscal al
Republicii Moldova - copie,
buțiilor
confirmată prin semnătură
electronică;
Eliberat de organul abiliAct ce ar confirma calitatea /
tat pentru fiecare lot, copie,
4.
Obligatoriu
conformitatea / inofensivitatea confirmată prin semnătură
electronică;
Autorizație sanitară-veterinară
Eliberată de organul abilitat,
5. de funcționare al transportului
Obligatoriu
copie , confirmată prin semauto
nătură electronică;
Act ce ar demonstra capacitatea și experiența agentului
economic pentru cel puțin
Obligatoriu
6. Dovada experienței în domeniu
un an de activitate – copie,
confirmată prin semnătură
electronică;
Declarație privind confirmarea
identității beneficiarilor efecCompletat în conformitate
tivi și neîncadrarea acestora în
cu ordinul Ministerului Finansituația condamnării pentru
țelor nr.145 din 24.11.2020,
Obligatoriu
7.
participarea la activităţi ale unei copie confirmată cu ștampila
organizaţii sau grupări crimina- și semnătura participantului
le, pentru corupţie, fraudă şi/sau sau semnat electronic;
spălare de bani.
Completată în conformitate
cu anexa nr. 10 din Documentația standard - în original,
emisă de o bancă comercială;
Garanția de bună execuție 5%
Termenul de valabilitate a
8. din suma contractului (în cazul
Obligatoriu
garanţiei să fie valabilă la
semnării contractului)
data de 31.12.2022.
Nu se acceptă transfer pe
contul ANP.

11

20 SEPTEMBRIE 2022, MARȚI

IV.

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 74

Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție

15.09.2022
R cel mai mic preț și corespunderea specificației tehnice solicitate

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

R licitație electronică, în 3 runde cu pasul
minim 1%

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a ComerR Nu
țului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124,
MD-2001;
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

12

20 SEPTEMBRIE 2022, MARȚI

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 74

ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 03 din 15.09.2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
IDNO
Adresa
Numărul de telefon/fax
Adresa de e-mail ale autorității contractante

Consiliul raional Orhei
1007601005523
mun.Orhei bd M.eminescu, 2
023520389/20662
cr_orhei@yahoo.com,
consiliu.orhei@
or.md
www.or.md
Alesea Chicuș, 0235/20389

Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

achizitiicro@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob- www.or.md
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de
atribuire
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr.
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti- Autoritate publică
vitate
(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă
formă de achiziție comună)

Informații despre obiectul achiziției:

Nr.
d/o
1

Cod CPV

45233142-6

Denumirea bunurilor,
serviciilor sau lucrărilor
Lucrări de reparație a
drumurilor publice locale
G44-Bulăiești-Mîrzești

Cantitate/ Unitate de
măsură

Descrierea achiziției

buc

Reparația îmbrăcămintei
rutieră

Valoarea estimată,
fără TVA (pentru fiecare

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziție publică este rezervat unor Nu □
ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite Nu □
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau
al unor acte administrative
Scurtă descriere a criteriilor de selecție
13

Da □

Da □
Cel mai scăzut preț

lot în parte)

7500000,00 lei
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Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de
participare pentru contractul/contractele la care
se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Trimestru III-IV

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

Contractul intră sub incidența Acordului privind Nu □
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

Da □

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
124, MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
-

Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.51 din 15.09.2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:
Î.S.,,Administraţia de Stat a Drumurilor”
1003600023559
MD 2004, or.Chișinău, str. Bucuriei 12a
022 212296, 022 223179
achizitii@asd.md
www.asd.md
Natalia Țurcan, 022 212296

Denumirea autorității contractante
IDNO
Adresa
Numărul de telefon/fax
Adresa de e-mail ale autorității contractante
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

e-mail: achizitii@asd.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob- SIA”RSAP”MTender, www.mtender.gov.md
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de
www.asd.md/achizitii/naționale/curente
atribuire
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activi- Întreprindere de stat la autogestiune,
activitatea de gestionare, întreținere,
tate
reparație, modernizare și exploatare a
(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate
drumurilor
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă
de achiziție comună)

Informații despre obiectul achiziției:
Nr.
d/o

1

Cod CPV

38127000-1

Cantitate/
Denumirea bunurilor, serviciilor sau
Unitate de
lucrărilor
măsură

Descrierea
achiziției

Stații meteo rutiere (cu instalare)

Conform
caietului
de sarcini

1

Valoarea estimată, lei
fără TVA

6 800 000,00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziție publică este rezervat unor Nu □
ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite Nu □
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau
al unor acte administrative
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

15

Da □

Da □
Eligibilitatea ofertantului; Capacitatea de
exercitare a activității profesionale; Capacitatea economică și financiară; Capacitatea
tehnică; Standarde de asigurare a calității
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Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de
participare pentru contractul/contractele la care
se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Contractul intră sub incidența Acordului privind
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

Octombrie 2022

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □
Da

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
124, MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Termen de executare: 2022

Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la
data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131
din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1din 15.09.2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
IDNO
Adresa
Numărul de telefon/fax
Adresa de e-mail a autorității contractante
Pagina web oficială a autorității contractante

Primaria comunei Balanesti
1007601006748
s.Balanesti,r-n Nisporeni
0(264)53-2-36,53-2-49
prim.balanesti@gmail.com

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

PirtacGrigore,primar,076703663,
sti@gmail.com
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea SIA RSAP
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de
atribuire

prim.balane-

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin.(11) a Legii nr.
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

APL

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă
formă de achiziție comună)

Informații despre obiectul achiziției:

Nr.
d/o

1

Cod CPV

45247130-0

Denumirea serviciilor de proiectare
sau de lucrări
Cresterea ratei de
acces si modernizarea sistemului de
apeduct in localitatea Balanesti

Cantitate/
Unitate de
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată,
fără TVA(pentru fiecare lot în parte)

6551660.00lei
1

Conform caietului de sarcini din
documentele de licitatie

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere prote- Nu
jate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe
de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te- Nu se aplica
meiul unor legisau al unor acte administrative
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Pretul cel mai scazut si respectarea tuturor cerintelor de calificare
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen- Septembrie 2022
tru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Nu se aplica
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu- Nu
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene)
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124,
MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30
de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din 15.09.2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
IDNO
Adresa
Numărul de telefon/fax
Adresa de e-mail a autorității contractante
Pagina web oficială a autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

IMSP SCM,,Gheorghe Paladi”
1003600152673
mun. Chisinău , str. Melestiu, 20
022 809 463
achizitiiscm1@gmail.com
http://scm1.md/
Bivol Ion
809 463

achizitiiscm1@gmail.com
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va www.Achiziții.md
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii
nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber,
direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi
accesată documentația de atribuire)

Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac- Instituție Medicală de Sănătate Publică
tivitate
(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o
autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

Nr.
d/o
1

Cod CPV

Informații despre obiectul achiziției:

Denumirea bunurilor/
serviciilor/lucrărilor
solicitate

UnitaCanti- Specificarea tehnică deplină solicitată, Standartea de
tatea
de de referință
măsură

Reactivi și consumabile pentru analizator biochimic A-15 (sistem închis)

ASAT (GOT)
(Flacoane cu volumul de
la 25 - 50 ml.)Amb specific p/u analizator A-15

33696000-5

1.1

ml

2000

Marcaj: CE
Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2,0
Coeficientul de variaţie extraserial: < 1,5
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă
la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21
g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai
mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe
Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare
a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile
privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau
limba rusă.

19

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

273120
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2000

33696000-5

Marcaj: CE
Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru set: < 4 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial: < 1.5
Coeficientul de variaţie extraserial: < 1.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă
la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21
g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai
mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe
Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare
a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile
privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau
limba rusă.

500

33696000-5

Marcaj: CE
Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru set: < 2.0 g/l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0,15
Coeficientul de variaţie extraserial: <0,15
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la
0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l,
Magneziu pînă la 8 mmol/l
Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai
mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe
Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare
a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile
privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau
limba rusă.

500

33696000-5
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Marcaj: CE
Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă
Determinare Cinetică.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire.
Bireagent
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată
Limita minimă de detectie pentru set: < 3,0 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial: < 3.0
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l,
Hemoglobina pînă la 2 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate
în Amb original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare
să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

ALAT (GPT)
(Flacoane cu volumul de
la 25-50.) Amb specific
p/u analizatorul A-15

1.2

Albumina (Albumin)
(Flacoane cu volumul
25-50 )Amb specific p/u
analizator A-15

1.3

Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase)
(Flacoane cu volumul 25
-50 ml.)Amb specific p/u
analizator A-15

1.4

ml

ml

ml
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alfa-Amilaza (alfa-Amylase)
(Flacoane cu volumul 20- ml
50 ml.)Amb specific p/u
analizator A-15

1000

33696000-5

1.5

Bilirubina totală (Total
Bilirubin)
(Flacoane cu volumul
25-50 ml.)Amb specific
p/u A-15

ml

2500

33696000-5

1.6

Bilirubina directă (Direct
Bilirubin)
(Flacoane cu volumul
25-50 ml.)Amb specific
p/u A-15

33696000-5

1.7

ml

750

Marcaj: CE
Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.EPS- G7
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru set: < 33,0 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial: < 5.0
Coeficientul de variaţie extraserial: < 8.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la
0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l,
Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai
mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe
Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare
a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile
privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau
limba rusă.

Marcaj: CE
Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent.
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru set: < 1.3 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 5.0
Coeficientul de variaţie extraserial: < 5.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina
pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l,
Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai
mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe
Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare
a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile
privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau
limba rusă.

Marcaj: CE
Metoda de determinare: Fotometrică DCA
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire.
Bireagent
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată
Limita minimă de detectie pentru set: < 1.8 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.03
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.01
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,
Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate
în Amb original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare
să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.
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500

33696000-5

Marcaj: CE
Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.01m mol/l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.3
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.3
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la
0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l,
Magneziu pînă la 8 mmol/l
Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai
mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe
Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare
a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile
privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau
limba rusă.

750

33696000-5

Marcaj: CE
Metoda de determinare: Fotometrică Colesterol Oxidase /peroxidase
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru set: < 0,08 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2.0
Coeficientul de variaţie extraserial: < 2.5
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la
0,35 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai
mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe
Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare
a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile
privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau
limba rusă.

2000
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Marcaj: CE
Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe compensat.. Determinare cinetică cu calibrator.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire.
Bireagent. Cu calibrator
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina
Limita minimă de detectie pentru set: < 15 mcmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.05
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.05
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5
g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate
în Amb original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare
să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

Calciu (Calcium)
(Flacoane cu volumu25-50 ml.)Amb solici- ml
tat specific p/u analizator
A-15

1.8

Cholesterol total (Cholesterol)
(Flacoane cu volumul
25 - 50 ml.)Amb solicitat
specific p/u analizator
A-15

1.9

Creatinina (Creatinine)
(Flacoane cu volumul
100 ml.)

1.10

ml

ml
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750
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Marcaj: CE
Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. IFCC
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată
Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial: < 1,5
Coeficientul de variaţie extraserial: < 1,0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la
0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 4,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai
mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe
Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare
a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile
privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau
limba rusă.

2500

33696000-5

Marcaj: CE
Metoda de determinare: Fotometrică cu Oxidase/Peroxidase
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent.
Cu calibrator
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau
heparinizată , urina
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.1 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 7.0
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la
0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai
mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe
Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare
a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile
privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau
limba rusă.

375

33696000-5
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Marcaj: CE
Metoda de determinare: Fotometrică cu Ferrozine
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire.
Bireagent.
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.9 mcmol/ l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 3.0
Coeficientul de variaţie extraserial: < 4.0
Interferenţe: Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l.
Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate
în Amb original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare
să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

Gamma-GT (Gamma-GT)
(Flacoane cu volumul
20-50 ml.)Amb solicitat
specific p/u A-15

1.11

ml

Glucoza (Glucose)
(Flacoane cu voluml
mul25-50 ml.)Amb solicitat specific p/u A-15

1.12

Fier (Iron)
(Flacoane cu volumul
20-50 ml.)Amb solicitat
specific p/u A-15

1.13

ml
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1000
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Marcaj: CE
Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica Piruvat
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent.
Cu calibrator
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial: < 10,0
Coeficientul de variaţie extraserial: < 8,0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la
0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai
mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe
Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare
a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile
privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau
limba rusă.

375

33696000-5

Marcaj: CE
Metoda de determinare: Colorimetric fermentativa
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent.
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată
Limita minimă de detectie pentru set: < 2,0 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial: < 1,5
Coeficientul de variaţie extraserial: < 1,0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă
la 1,0 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l. Hemoglobina
pînă la 5,5 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai
mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe
Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare
a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile
privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau
limba rusă.

125

33696000-5
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Marcaj: CE
Metoda de determinare: Fotometrica
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire.
Monoreagent. Cu calibrator
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată, urina, LCR.
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.02m
mol/l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.03
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.06
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride
pînă la 21g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate
în Amb original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare
să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

LDH (LDH)
(Flacoane cu volumul
20-50 ml.)Amb solicitat
specific p/u A-15

1.14

Lipaza (Lipase)
(Flacoane cu volumul
0-20 ml.)Amb solicitat
specific p/u A-15

1.15

Magneziu (Magnesium)
(Flacoane cu volumul
0-20ml.)Amb solicitat
specific p/u A-15

1.16

ml

ml

ml
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2000
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Marcaj: CE
Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent.
Cu calibrator
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată
Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 g/l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.1
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.15
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la
0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride
pînă la 11g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai
mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe
Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare
a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile
privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau
limba rusă.

500

33696000-5

Marcaj: CE
Metoda de determinare: Fotometrică GPO
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru set: < 0,01 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 3.5
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,35 mmol/l, Bilirubina pînă
la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,6 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai
mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe
Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare
a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile
privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau
limba rusă.

33696000-5
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Marcaj: CE
Metoda de determinare: Ureze UV
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire.
Bireagent. Cu calibrator
Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.3 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2.0
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.5
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5
g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate
în Amb original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare
să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

Proteina Totală (Total
Protein)
(Flacoane cu volumuL
25-50 ml.)Amb specific
p/u A-15

1.17

ml

Trigliceride (Triglicerides)
(Flacoane cu volumul
ml
25-50 ml.)AMB SOLICITAT
SPECIFIC P/U a-15

1.18

Uree (Urea)
(Flacoane cu volumul
25-50ml.)Amb solicitat
specific p/u A-15

1.19

ml

2000

25
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Acidul Uric (Uric Acid)
(Flacoane cu volumul
25-50 ml.)Amb solicitat
specific p/u A-15

ml

500
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1.20
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Marcaj: CE
Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă.
Urecaze/Peroxidase
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire.
Bireagent. Cu calibrator
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată , urina
Limita minimă de detectie pentru set: < 4.2 mcmol/ l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.1
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.15
Interferenţe: Bilirubina pînă la 0,18 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la
21g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate
în Amb original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare
să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.
Marcaj: CE
Metoda de determinare: Imunoturbidim etrică
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire.
Bireagent. Cu calibrator, minimum 3 niveluri.
Material pentru investigatii: Sînge integru cu EDTA
Limita minimă de detectie pentru set: < 1,5%
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0,3
Coeficientul de variaţie extraserial: <0,2

Hemoglobina glicozilata
(HbA1c)
1.21

33696000-5

(Flacoane cu volumul
0-20 ml.)ambalaj specific
p/u A-15

ml

60

Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 3.5 mmol/l,
Bilirubina pînă la 4,4 mmol/l, Lipemie - trigliceride
pînă la 21g/l, Hemoglobina pînă la 5.5 g/l, Factorul reumatoid pînă la 500 Ul/ml
Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate
în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat
de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile de performanţă
şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea,
reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul
de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau
limba rusă.
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80

33696000-5

Marcaj: CE
Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă directa
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.03 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 1.5
Coeficientul de variaţie extraserial: < 1.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 3,0 mmol/l, Bilirubina pînă la
0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride
pînă la 11 g/l
Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai
mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe
Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare
a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile
privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau
limba rusă.

80

33696000-5

Marcaj: CE
Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Directa
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent.
Cu calibrator.
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.03 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 1.5
Coeficientul de variaţie extraserial: < 2.0
Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai
mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe
Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare
a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile
privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau
limba rusă.

750

33696000-5
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Marcaj: CE
Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă.
Determinare Cinetică.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire.
Bireagent
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată
Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2,0
Coeficientul de variaţie extraserial: < 2,5
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/
dl.
Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate
în Amb original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare
să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

LDL Colesterol (LDL Cholesterol)
(Flacoane cu volumul
0-20 ml.)Amb specific
p/u A-15

1.22

HDL Colesterol (HDL
Cholesterol)
(Flacoane cu volumul
0-20 ml.)Amb specific
p/u A15

1.23

Creatinchinaz a totală
(Creatinkinase totale)
(Flacoane cu volumul
25-50 ml.)Amb specific
p/u A15

1.24

ml

ml

ml
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Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB)
(Flacoane cu volumul
25-50 ml.)Amb specific
p/u A15

ml

250

1.28

1.29

1.30

33696000-5
33696000-5 33696000-5

1.27

33696000-5

1.26

33696000-5

33696000-5

1.25
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multicalibrator biochimic ml

ser uman de control
normal

Ser uman de control patologic

ser uman de controlCK,CK-MB

ser uman control lipide
normal

ser uman control lipide
patologic

33696000-5

1.31

ml

ml

ml

Marcaj: CE
Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată
Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2,0
Coeficientul de variaţie extraserial: < 2,5
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la
1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl.
Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai
mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat,
marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date
de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe
Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare
a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi
interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile
privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau
limba rusă.

50

Calibrator biochimic în mod obligatoriusă fie de la
acelaşi producător cu reactive şi standarde.Set 5x5
ml Tot de un lot

100

Ser uman de control normal în mod obligatoriu să
fie de la acelaşi producător cu calibrator şi reactive
.40x5ml Tot de un lot

100

ser uman de control patologic în mod obligatoriu
să fie de la acelaşi producător cu calibrator şi reactive

9

ser uman de control CK ,CK-MB de la acelaşi producător reactivilor şi calibrator

ser uman control lipide normal să fie de la producător al reactivilor şi calibratorului
ml

ml

5

5

ser uman control lipide patologic se fie de la
acelaşi producător reactivelor şi calibratorului
Amb standard p/u A-15,set 2 fl.x40 ml + 2fl x10
ml,reactiv să dispună de certificat sau declaraţie CE
,certificatul de compatibilitate cu analizorul A-15,eliberat de producatorul utilajului,reactivi să fie
obligatoriuîn Amb producatorului,firma furnizoare
de reactivi să dispună de injineri ,calificaţicertificaţi
de producatorulechipamentuluipentru deservirea
gratuităa echipamentului de laborator pe perioada
de utilizare a reactivilor.Ambul reactivelor să fie
compatibil cu A-15,date de identitate (lotul,seria,valabilitatea,conţinutul de pastrare)ale produsuluiindicate pe Ambsă coincidăîn mod obligatoriu cu cele de pe ticeteleincluse în set.Toate
poziţiile lotului să fie de la acelaşi producator.
Calibratorul şi materialul de control pe parcursul
anului să fie din acelaşi lot
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1.38

1.39

1.40

1.41

15

Rheumatoid control serum II ,flacoane cu volum ml
3x1 ml

11

10

33696000-5

1.37

15

33696000-5 33696000-5

1.36

ml

Calibrator p/u CRP cantitativ ,flacon cu volum
1ml,,

Rheumatoid control serum I ,flacoane cu volum ml
3x1 ml

33696000-5 33696000-5 33696000-5

1.35

2500

Cuva pentru ser
13,75x24,90mm,2,0mAmb
l,certificat de compatibilitate cu analizor A-15

33696000-5

1.34

ml

Soluţie concentrată de
sistem pentru A-15
(1000ml)

33696000-5

1.33

C-reactiv proteina cantitativ
Flacoane cu
volumul 25-50 ml,Amb
specific ,compatibil cu
A-15

Ac pentru A-15

33696000-5

33696000-5

1.32
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Lampa pentru A-15

Ambul stsndsrd p/u A-15,set 2 fl x40 ml + 2 fl x 10 ml,reactive să dispună de certificate sau declaraţia CE,certificatul de compatibilitate cu analizorul A-15,eliberat de la
producatorul utilajului,reactivi să fie obligatoriuîn Amb
producătorului,firma furnizoare de reactivi să dispună
de inginericalificaţi,certificaţi d producătorulechipamentului ,pentru deservirea gratuităa echipamentului
de laborator pe perioada de utilizare a reactivilor.Ambul
reactivilor să fie compatibil cu A-15,date de identitate(lot,seria,valabilitate,condiţiile păstrării)ale produsuluiindicate pe Amb,să fie obligatoriucu cele de pe
tichetele încluse în set.Toate poziţiile lotului să fie de la
acelaşi producător. Calibratorul şi material de control pe
parcursul anului să fie de acelaşi lot.

calibrator pentru CRP în mod obligatoriusă fie de
la acelaşi producător cu reactive şi standarde.Set
1x1ml Tot de un lot

ser reumatoid control I sa fie de la acelaşi producător reactivelor şi caliratoru

ser reumatoid control II sa fie de la acelaşi producător reactivelor şi caliratoru

Amb: 1000 buc /set
Rotor de reacţie (certificat CE cu autorizare de la Amb
producator)

25

Soluţie concentrată de
spălare pentru A-15
(100ml)

ml

250

ml

Amb: 10 buc/set

flacon 100 ml

2000
flacon 1000 ml

Buc

1
buc

Buc

2
buc

29

1.47

cablu pentru manipulator A-15

2

Garnitura pentru pompa
dozatoare A-15

Hîrtie pentru analizor
A-15

Buc

1

Buc

1
buc

Buc

1
buc

Buc

10
buc

Ştativ metalizat p/u
eprubete (24 poz) +
Ștativ metalizat p/u
reactivi (10 poz)

Buc

3
buc

33696000-5

2.2

33696000-5

Daily Rinse Cleaning
Solution Kit K/Na/Cl ,
100 ml

2.3

33696000-5

Reagenţi pentru Analizatorul Easy Lyte K/Na/Cl, Medica (Sistem închis)

Soluţie pack Easy Lyte K/
Na/Cl, (inclusiv microcip
de detecţie) , 800 ml

Termohîrtie pentru EasyLyte K/Na/Cl

2.4

Medica Quality Control
3 LEVEL (low, Normal,
High)

2.1

Buc

buc

33696000-5

2

33696000-5

1.46

Hidro pneumo cilindru

33696000-5

1.45
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buc

33696000-5

1.44

Capac pentru buteliasistem lichid A-15

33696000-5

1.43

33696000-5

1.42

33696000-5
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Buc

5

CE Marca

Buc

5

CE Marca

Buc

10

CE Marca

Buc

2

CE Marca

30
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33696000-5

Electrod Na

Buc

2

CE Marca

Electrod Cl

Buc

1

CE Marca

Tub din silicon pentru
reagent, ser şi deşeuri

Buc

2

CE Marca

Valvă pentru dozarea
reagentului, serului şi
deşeurilor

Buc

1

CE Marca

Buc

2

CE Marca

Buc

2

CE Marca

Internal filing solution

Buc

2

CE Marca

Sample detector

Buc

1

CE Marca

33696000-5

Membrane assembly

2.11

Electrod de referinţă

2.13

3

33696000-5

2.12

33696000-5

2.10

33696000-5

2.9

CE Marca

33696000-5

2.8

2

33696000-5

2.7

Buc

33696000-5

2.6

Electrod K

33696000-5

2.5
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Reactivi și consumabile pentru analizator biochimic automat SELECTRA PRO M(sistem închis)

31
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ASAT (GOT)
(Flacoane cu volumul
de la 50 -100 ml.)Amb
specific (compatibil) p/u
analizator Selectra Pro M

ml

1500

33696000-5

3.1
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ALAT (GPT)
(Flacoane cu volumul de
la 50-100.) Amb specific
ml
(compatibil)
p/u
analizatorul Selectra PRO
M

1500

Marcaj: CE
Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă.
Determinare Cinetică.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire.
Bireagent
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată
Limita minimă de detectie pentru set: < 4 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial: < 1.5
Coeficientul de variaţie extraserial: < 1.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la
3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate
în Amb original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare
să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

33696000-5

3.2

Marcaj: CE
Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă.
Determinare Cinetică.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire.
Bireagent
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată
Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2,0
Coeficientul de variaţie extraserial: < 1,5
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la
3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate
în Amb original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare
să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.
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Albumina (Albumin)
(Flacoane cu volumul
50-100)Amb specific
(compatibil)
p/u
analizator Selectra pro M

ml

500

33696000-5

3.3
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Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase)
(Flacoane cu volumul50-100 ml.)Amb
specific (compatibil)
p/u analizator Selectra
Pro M

ml

500

Marcaj: CE
Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă
Determinare Cinetică.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire.
Bireagent
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată
Limita minimă de detectie pentru set: < 3,0 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial: < 3.0
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l,
Hemoglobina pînă la 2 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate
în Amb original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare
să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

33696000-5

3.4

Marcaj: CE
Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire.
Monoreagent. Cu calibrator
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată
Limita minimă de detectie pentru set: < 2.0 g/l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0,15
Coeficientul de variaţie extraserial: <0,15
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l,
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8
mmol/l
Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate
în Amb original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare
să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.
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alfa-Amilaza (alfa-Amylase)
(Flacoane cu volumul
20-50 ml.)Amb specific(compatibil) p/u analizator A-15

ml

500

Marcaj: CE
Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă.
Determinare Cinetică.EPS- G7
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire.
Bireagent
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată
Limita minimă de detectie pentru set: < 33,0 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial: < 5.0
Coeficientul de variaţie extraserial: < 8.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l,
Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate
în Amb original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare
să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

33696000-5

3.5
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Bilirubina totală (Total
Bilirubin)
(Flacoane cu volumul 50- ml
100 ml.)Amb specific p/u
Selectra Pro M

33696000-5

3.6

1750

Marcaj: CE
Metoda de determinare: Fotometrică Indraşec
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire.
Bireagent.
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată
Limita minimă de detectie pentru set: < 1.3 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 5.0
Coeficientul de variaţie extraserial: < 5.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l,
Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate
în Amb original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare
să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.
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Marcaj: CE
Metoda de determinare: Fotometrică DCA
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire.
Bireagent
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată
Limita minimă de detectie pentru set: < 1.8 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.03
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.01
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l,
Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate
în Amb original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare
să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

750

33696000-5
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Marcaj: CE
Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo
III
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire.
Monoreagent. Cu calibrator
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina
Limita oinci de oincide pentru set: < 0.01m mol/l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.3
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.3
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l,
Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8
mmol/l
Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate
în Amb original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să oincide în mod obligatoriu
cu cele de pe etichetele componentelor incluse în
set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină
caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea
şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza).
Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

Bilirubina directă (Direct
Bilirubin)
(Flacoane cu volumul
50-100 ml.)Amb specific
(compatibil)
Selectra PRO M

3.7

ml

Calciu (Calcium)
(Flacoane cu volumu50-100 ml.)Amb solic- ml
itat specific p/u analizatorSelectra PRO M

3.8
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Marcaj: CE
Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa.
Determinare cinetica Piruvat
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire.
Bireagent. Cu calibrator
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată
Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial: < 10,0
Coeficientul de variaţie extraserial: < 8,0

Creatinina (Creatinine)
(Flacoane cu volumul 50100 ml.)ambalaj solicitat ml
specific(compatibil) p/u
analizor Selectra Pro M

Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride
pînă la 21g/l.

33696000-5

1500

Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate
în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat
de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod
obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a
truselor să conţină caracteristicile de performanţă
şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea,
reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul
de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau
limba rusă.

33696000-5

3.9

Marcaj: CE
Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe compensat.. Determinare cinetică cu calibrator.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire.
Bireagent. Cu calibrator
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina
Limita minimă de detectie pentru set: < 15 mcmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.05
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.05
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5
g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate
în Amb original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare
să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

Creatinina (Creatinine)
(Flacoane cu volumul
50-100 ml.)Amb solicitat
specific(compatibil) p/u
analizor Selectra Pro M

3.10

ml

1500
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Marcaj: CE
Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă.
Determinare Cinetică. IFCC
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire.
Bireagent
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată
Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial: < 1,5
Coeficientul de variaţie extraserial: < 1,0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 4,5
g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate
în Amb original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare
să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

1250

33696000-5
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Marcaj: CE
Metoda de determinare: Fotometrică cu Oxidase/
Peroxidase
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire.
Bireagent. Cu calibrator
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.1 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 7.0
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5
g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate
în Amb original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare
să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

Gamma-GT (Gamma-GT)
(Flacoane cu volumul50-100ml.)Amb solic- ml
itat specific(compatibil)
Selectra Pro M

3.11

Glucoza (Glucose)
(Flacoane cu volumul
50-100ml.)Amb solicitat
specific (compatibil)
p/u Selectra Pro M

3.12

ml
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Marcaj: CE
Metoda de determinare: Fotometrică cu Ferrozine
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire.
Bireagent.
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.9 mcmol/ l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 3.0
Coeficientul de variaţie extraserial: < 4.0
Interferenţe: Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l.
Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate
în Amb original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare
să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

750

33696000-5
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Marcaj: CE
Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa.
Determinare cinetica Piruvat
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire.
Bireagent. Cu calibrator
Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau
heparinizată
Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 U/L
Coeficientul de variaţie intraserial: < 10,0
Coeficientul de variaţie extraserial: < 8,0
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l,
Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride
pînă la 21g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate
în Amb original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare
să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

Fier (Iron)
(Flacoane cu volumul
50-100 ml.)Amb solicitat
specific (compatibil) p/u
Selectra ProM

3.13

LDH (LDH)
(Flacoane cu volumul
50-100 ml.)Amb solicitat
specific(compatibil) p/u
Selectra Pro M

3.13

ml

ml
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Marcaj: CE
Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret.
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire.
Bireagent. Cu calibrator
Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată
Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 g/l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.1
Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.15
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5
g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate
în Amb original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare
să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

1500

33696000-5
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Marcaj: CE
Metoda de determinare: Ureze UV
Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire.
Bireagent. Cu calibrator
Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata
Limita minimă de detectie pentru set: < 0.3 mmol/l
Coeficientul de variaţie intraserial: < 2.0
Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.5
Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5
g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l.
Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate
în Amb original, securizat, marcat şi etichetat de
producător, fără preambalare; Date de identitate
(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de
valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului
indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să
conţină caracteristicile de performanţă şi calitate:
sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia,
hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare
să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

Proteina Totală (Total
Protein)
(Flacoane cu volumuL
ml
50-100 ml.)Amb specific(compatibil) p/u Selectra
PRO M

3.15

Uree (Urea)
(Flacoane cu volumul
50-100ml.)Amb solicitat
specific(compatibil) p/u
Selectra Pro M

3.15

ml

3.16

33696000-5

reactiv compatibil cu analizor Selectra PRO M
CRP cantitativ

ml

2500

3.17

33696000-5

calibrator compatibil cu reactivi si control
CRP Calibrator

ml

50

39

3.20

3.21

33696000-5
33696000-5

3.19

33696000-5

3.18

33696000-5
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control compatibil cu standard si reactivi

CRP control

ml

50

Calibrator biochimic în mod obligatoriusă fie de la
acelaşi producător cu reactive şi standarde.Set 5x5
ml Tot de un lot
multicalibrator biochimic ml

ser uman de control
normal

Ser uman de control patologic

ml

ml

50

100

100

Ser uman de control normal în mod obligatoriu să
fie de la acelaşi producător cu calibrator şi reactive
.40x5ml Tot de un lot

ser uman de control patologic în mod obligatoriu
să fie de la acelaşi producător cu calibrator şi reactive

3.22

33696000-5

Amb: 1000ml /un
concentrated system liquid 1000 ml,compatibil
cu Selectra PRO M

Amb

10

3.23

33696000-5

Amb: 1000 ml/un
soluţie acida de hipohloridă 1000ml compatibil
cu Selectra PRO M

Amb

8

3.24

33696000-5

Amb: 3 rotori/set
rotor pentru cuveta ,(3rotori în set)compatibil cu Amb
Selectra PRO M

5

3.25

33696000-5

Amb:1000 un /set
Cuva pentru ser(1000
unit/amb)compatibil cu
Selectra PRO M

Amb

18

3.26

33696000-5

Amb: 1000 buc/set
eprubeta compatibilă cu
Selectra PRO M de 5 ml
(13 X 75 )

Amb

3

40

3.27

33696000-5
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cu SELECTRA PRO M
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flacoane butelii p/u reagent 10 ml compatibil cu
SELECTRA PRO M
Buc

25

3.28

33696000-5

flacoane butelii p/u reagent 25 ml compatibil cu
SELECTRA PRO M
flacoane butelii p/u reagent 25 ml compatibil
cu SELECTRA PRO M

Buc

30

3.30

4

33696000-5

Set întreg
Amb

1

Reactivi de hematologie compatibili cu analizatorul automat de hematologie 5 DIFF

33696000-5

4.1

33696000-5

4.2

33696000-5

33696000-5

4.3

4.4

Maintenance kit Yarlu
Pro M/EL200,6003-383

Reactiv pentru imprejmuire celulelor, pregatirea si diluarea probei
pentru analiza. Cu actiune electrolitica ce asigura numararea celulelor
prin impedanta si stopeaza reactia chimica a
altor reactivi participanti
la masurare.

Lizant unic ce asigura numararea si diferentierea
leucocitelor, lizarea eritrocitelor, determinarea
hemoglobinei.

Buc

Buc

Reactiv pentru curatarea
analizorului dupa fiecare Buc
masurare, elimina reziduurile si proteinele depuse
pe camerele de masurare
si aperturi. Previne blocarea tubulaturii.

Buc
Reactiv pentru intretinerea periodica a analizorului

33

Compozitie:
- Tampon organic < 5 %
- Conservanti < 0,1 %
- Agenti tensiactivi < 0.1 %
Stabilitate dupa deschidere:
- 6 luni la 18 - 25°C
Prezentare:
Solutie apoasa limpede si necolorata la bidon de
20 L/kit
Termen de valabilitate:pana la data inscrisa pe
eticheta

38

Compozitie:
- Agent lizant < 5%
- Surfactanti < 5%
- Conservanti < 1%
Stabilitate dupa deschidere:
- 2 luni la 15 – 30°C
Prezentare:
Solutie apoasa limpede, culoare galben pal, la bidon de 1 L/kit
Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe
eticheta

23

Compozitie:
- Tampon organic < 5 %
- Enzima proteolitica < 1 %
- Conservanti < 1 %
Stabilitate dupa deschidere:
- 3 luni la 18 - 25°C
Prezentare:
Solutie apoasa limpede si slab glabena, la bidon
de 1 L/kit
Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe
eticheta

5

Compozitie:
- Agent chimic de curatare < 5 %
- Conservanti < 1 %
Stabilitate dupa deschidere:
- 6 luni la 18 - 25°C
Prezentare: Solutie apoasa limpede si culoare galben pal, cu miros de inalbitor, la bidon de 0.5 L/
kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa
pe eticheta

41

139317.00

5

5.1

5.2

5.3

5.4

33696000-5
33696000-5 33696000-5
33696000-5

4.9

12

QC Difftrol N (material
de control 3 nivele)

Compozitie:
- Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite
suspendate intr-un lichid similar cu plasma.
Stabilitate dupa deschidere:
- 16 zile la 2 – 8°C
Prezentare:
Suspensie similara cu o proba de sange proaspat, 2
flacoane/kit
Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe
eticheta

12

QC Difftrol L (material de
control 3 nivele)

Compozitie:
- Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite
suspendate intr-un lichid similar cu plasma.
Stabilitate dupa deschidere:
- 16 zile la 2 – 8°C
Prezentare:
Suspensie similara cu o proba de sange proaspat, 2
flacoane/kit
Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe
eticheta

Amb

Amb

Amb
Kit de mentenanta 12
luni technica pentru
analizorul Yumizen H500
Maintenance kit(sistem
inchis)

1

buc
Lampă compatibilă cu
Yumizen H500 Lampa
(sistem închis)

Kitul de 12 luni compatibil cu analizorul Yumizen
H500

Lampă compatibilă cu analizorul Yumizen H500
1

Reactive și consumabile pentru Analizatorul Yumizen G 800 coagulometr automat (sistem închis)

33696000-5

4.8

QC Difftrol H (material
de control 3 nivele)

Amb

Yumizen G PT Lichid 4

Amb

23

Amb: 1 set - 12 x 4 ml

33696000-5

4.7

12

Compozitie:
- Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite
suspendate intr-un lichid similar cu plasma.
Stabilitate dupa deschidere:
- 16 zile la 2 – 8°C
Prezentare:
Suspensie similara cu o proba de sange proaspat, 2
flacoane/kit
Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe
eticheta

Yumizen G cuvettes

Amb

25

Amb: 1 set - 1000 buc

33696000-5

4.6
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Yumizen G APTT lichid 4

Amb

4

Amb:1 set - 12 x 4 ml

33696000-5

4.5

33696000-5
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Yumizen G CaCl 2 4

Amb

4

Amb: 1 set - 12 x 4 ml

42

286005.50

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

33696000-5 33696000-5
33696000-5 33696000-5

2

Amb

23

Amb: 1 set - 12 x 2 ml

Yumizen G imidozol

Amb

10

Amb: 1 set - 12 x 15 ml

Yumizen G CTRL I, II

Amb

4
Amb: 1 set - 2 x 5 x 1 ml

Yumizen G SORP

Amb

30
Amb: 1 set - 12 x 5 ml

Yumizen G cleaner

Buc

45
Amb: 1 Fl - 1 x 4,5 L

33696000-5

5.10

Yumizen G Fib

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 74

Yumizen G Clean 5 x5

33696000-5

5.9

Yumizen G DD 2

33696000-5

5.8

33696000-5

5.7

33696000-5

5.6

33696000-5

5.5

33696000-5
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Buc

3
Amb: 1 fl - 0,1 L

Amb

13
Amb: 1 set - 3 x 2.5 ml

Yumizen G CTRL Ddi I&II

Amb

8

Amb: 1 set – 2 x 5 x 1 ml

Hidrau Liquid Filter

Buc

1

Hidrau Liquid Filter compatibil cu analizatorul
Yumizen G800

Hidrau, Oring for Syringe

Buc

1

Hidrau, Oring for Syringe compatibil cu analizatorul Yumizen G800

Kit de mentenanta

amb

1

Kitul de 12 luni compatibil cu analizorul Yumizen
H500

43
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6

Reactive și consumabile pentru analizator EAB Rapid Point 500 (sistem închis)

Teste de măsurare compatibile cu Rapid Point
500

9

10

Epoc BGEM Test Card, Amb: 1 set -50 teste(buc).
Compatibile cu analizatorul EPOC

33696000-5

8

850

Capilare compatibile cu
analizatorul EPOC, 50
buc

Buc

450

Capilare compatibile cu analizatorul EPOC, 50 buc

Seringi Heparinate cu
Heparina de Li 100
I.U.(Serngi HEPARINATE
,50 DE BUC IN SET )

Buc

300

Seringi Heparinate cu Heparina de Li 100 I.U.(Serngi HEPARINATE ,50 DE BUC IN SET )

ml

5

LE – LATEX

Cerinţe generale* + Notă **
ml

50

CPR – LATEX

Cerinţe generale* + Notă **

ml
ASLO – LATEX

164360.00

134800.00

33696000-5

7.3

11

Wash waste Amb: 1 set - 4 cartușe În set 4
cartușuri wach/waste. Cartușe de unică folosință
ce conțin toate soluțiile de spălare și întreținere
dintimpul măsurătorilor și după aceasta ambalare
: cutie

Buc

33696000-5

7.2

Amb

11

Epoc BGEM Test Card,
1kit - 50 teste

33696000-5 33696000-5

7.1

Teste de spălare compatibile cu Rapid Point 500

Amb

MCART LAC Amb: 1 cartus - 750 teste Unitate
de măsură: cartuș – RP 500 mcart lac, nu mai
puțin de 750 teste, cartuș de unică folosință cu
toate componentele necesare măsurătorilor integrate:senzori, măsurarea umrătorilor parametrii:1
gaze în singe:Ph (și din lichid pleural), Pco2 , Po2, 2.
Electroiți : Na+, K+, Ca++, Cl-, Metaboliti:glucoza,
hematocrit, lactat, CO-oximetrice:nBili, tHb, So2,
02Hb,HHb, COHb, MeHb-numărul maxim de teste care potfi efectuate dintr-un cartuș-750 teste,
stabilite minim 28 de zile de la instalare în aparat.
reactivi,componente electronice și fluidice, sensori
integrați pentru: 1 Ph,Na, K, Ca, CL-ce utilizează
metoda ISE , 2 referința Ag/Ag în clorură de K și
clorură de Ag, 3 Pco2 –măsurătoarea potentiometrică bazată pe principiul electrodului Severinghaus, Po2 –măsurătoarea amperică bazată pe
principiul electrodului Clark, Glucoza-măsurătoare
ampermetrică cu un electrod ce conține glucoză
oxidază, pentru

Reactive și consumabile pentru analizator EPOC

33696000-5

7

33696000-5 33696000-5

6.1

6.2
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10
Cerinţe generale* + Notă **

44

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

33696000-5
33696000-5
33696000-5
33696000-5

Buc

1250

Troponin I

Cerinte generale, Amb: test-caseta

Buc

500

HBs Ag test caseta

Cerinte generale, Amb: test-caseta

Buc

500

HCV test caseta

Cerinte generale, Amb: test-caseta

Buc

5

H. pilori test caseta,aprecierea în sînge

Cerinte generale, Amb: test-caseta

Toliclon

11160.00

33696000-5

16

Cerinţe generale* + Notă **

Toliclon Anti-A –de două
serii

ml

600

5-10 ml

33696000-5

15

RF – LATEX

Toliclon Anti-B+de două
serii

ml

600

5-10 ml

33696000-5

14

10

Toliclon Anti-AB

ml

5

5-10 ml

33696000-5

13

ml

Toliclon Anti-D IgM /
IgG

ml

600

5-10 ml

33696000-5

12
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Toliclon Anti-E Super

ml

5

50 doze, 5 ml

33696000-5

11

33696000-5
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Toliclon Anti-C Super

ml

5

50 doze, 5 ml

45

16.8

16.9

33696000-5

16.7

33696000-5 33696000-5
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Toliclon anti D super Ig
M-

ml

600

5-10 ml

Toliclon anti Kell super

ml

100

5-10 ml

Toliclon anti A1 lektin

ml

25

5-10 ml

Container plast.cu capac
p/u fecale nesterile 80 100 ml

Buc

2500

33000000-0

17
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container plastic pentru
colectarea urinei cu capac ,nesteril cu eticeta
,volum 250-500 ml

Buc

12500

33000000-0

19

Container plast.cu capac p/uurina nesterile; volum 250-500 ml
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat
al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare
în ReRegistrul de Stat al Dispozitivelor medicale a Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelo r medicale să se prezintă - certificat /extras de înregistrare în Registrul de Stat a dispozitivelor
medicale emis de Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale (copie semnată şi ştampilată de către participant).
Pentru dispozitivele medicale care nu sunt ănregistrate ăn Registrul de Stat al Dispozitivelor
medicale a AEMD se vor prezenta Certificate
le
Certificat
de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 .
- VALABIL COPIA confirmată prin semnatura şi ştampila participantului
certificat CE sau declaraţia de conformitate CE în funcţie
de evaluarea conformităţii cu anexele corespunzătoare pentru produsele ofertele - valabil - copie
- confirmată prin semnatura şi ştampila participantului .

2650

12500

Catalogul producătorului /prospecte/documente tehnice de confirmare a specificaţiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie-copie-confirmată
prin sennatura şi ştampila participantului.î ĂN OFERTĂ SĂ VA
INDICA CODUL PRODUSULUI OFERIT pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.

33000000-0

18

Container plast.cu capac p/u fecale nesterile; cu lopatica 80-100
ml
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de
Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de
înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis
de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie
semnată și ștampilată de către participant).
* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele :
-Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO
13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.
-Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de
evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru
produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura
şi ştampila participantului.
*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de
confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe
suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura
Participantului.
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi
identificat conform catalogului prezentat.

Marcher pentru eprubete
CD/DVD/BD DE CULORI
Buc
roşii,negru ,albastru

100

marcher CD/DVD/BD roşu,albastru negru

46

700

21

33000000-0

20

33000000-0

20 SEPTEMBRIE 2022, MARȚI

22

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 74

Capilar p/u VSH de unica
folosinta cu instructiunea
Buc
de folosire de la producator. Limba de stat

25000
Marca CE

Lamele pentru camera
Goreaev

Buc

1

Buc

5000

Buc

15

26

27

33000000-0

33000000-0
25

33000000-0 33000000-0

24

Lamele pentru camera Goreaev
5

Pipete Paster de plastic

33000000-0 33000000-0

23

26000.00

Pipete Paster de plastic 1,5-3,0 ml;
*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul
de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de
către participant).
* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate
în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se
vor prezenta Certificatele:
-Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului.
-Certificat CE sau declarație de conformitate CE în
funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura şi ştampila participantului.
*Catalogul producătorului/prospecte/documente
tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru
produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin
ștampila și semnătura Participantului.
* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a
putea fi identificat conform catalogului prezentat.
700

Amb: flacon câte 100 ml

Ulei de imersie

Protein

338

Amb

20

Amb: Set (nu mai mult de 50 teste)
1000

Glucoza, cetone

Amb

50

Set - 50 teste
3000

Proteine, pH, glucoza

Amb

100

Set 100 teste
4400

Glucoza, cetone, nitrite,
pH, proteine, greutatea
specifică (osmolaritatea),
bilirubina, urobilinogen,
Hb săngelui

Amb

3

Set 50 teste
232

47

43

47

48

49

50

52

33000000-0
33000000-0

33000000-0

Buc

33000000-0

Albastru de metilen

Pipetă automată (1001000 microlitri)cu stativ
,cu metrologie

33000000-0

39

L

Azur -Eozină Romanovski
soluţie ,cu bufer p/u fie- Buc
care 250ml vopsea

33000000-0

38
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1

Analitică sau chimică pur
325

buc

0,50

Sol Liugoli dublu concentrat p/u mase fecale

1

Eprubeta cu citrat de Na
3,8% pentru hemostază
la copii volum 0,5ml

Vîrfuri plastic 5-100 mkl
(galben)

Vîrfuri plast 100-1000
mkl (albastre)

Eppendorf 0.5-1.0 ml

Tuburi 13*150mm cu
tampoane sterila de o
singura folosinta p/u
lavaj perianal

buc

buc

buc

buc

buc

10.00

Certificat CE

360,00

Certificat CE

8400,00

Certificat CE

800,00

Certificat CE

1000

Certificat CE

624.00

Certificat CE

900,00

Certificat CE

900,00

Certificat CE

840,00

Certificat CE

600,00

3

1

amb

Certificat CE

3.000

SET de reactive pentru
examen lichid cefalo
rahidian
/r-v
amb
Samsona,fenol,acid sulfosalicilic,sulfat de sodiu,sulfat de amoniu/

33000000-0

35

Glicerina

33000000-0

34

33000000-0 33000000-0

28

33000000-0
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1000

15000

15000

5000

500

48

64

65

66

67

33000000-0
33000000-0
33000000-0
33000000-0

63

Container nesteril pentru urina 100ml
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kg

10

amb

buc

Lampa pentru analizator biochimic Star –Dast buc
cu instalarea si calibrarea
Cablu sleif informatic
pentru Star Dast cu instalarea si calibrarea anlizatorului

33000000-0

57

Vopsea dupa Alexeev
p/u reticulocite

Sleif signalinii p/u STAR
– Dust cu instalarea si
calibrarea

33000000-0

56

Clorura de var uscat in
saci

Placa POWR p/u STAR
– Dust cu instalarea si
calibrarea

33000000-0

55

33000000-0
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Pipetă automat
1000-5000microlitri (cu
stativ) cu metrologie

Un

Un

Un

amb

Certificat CE

170,00

Certificat CE

218.00

Certificat CE

1200,00

Certificat CE

4900.00

Certificat CE

6200.00

Certificat CE

3050.00

Certificat CE

5000

Certificat CE

8500,00

1

1000

1

1

1

1

3

Lotul 6
Analizator Hematologie5 DIFF RUBI Cell Dyn
Abbott

279201.00

Diluent Sheath 20
l, 1H7301, Abbot
/382200000

Unit

23

Solutie HGB NC LYSE
3.8L, CD3200, 3H8002
/382200000

unit

18

49
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Solutie WBC LYSE,
RGT,3800 ml, 8H5201
/382200000

unit

23

Enzyme Cleaner
CD, 100ml 99644
/382200000

unit

3

Set de control HP,
CD 26, 8H5902, Abbott/38220000

unit

6

Cell Dyn Reticulocite
Reagent, 100 teste (100
tuburi a cite 3,7 ml),
3H4001, ABBOTT

set

2

Kit mentinanta Abbott
Cell Dyn

set

1
1517709,50

Valoarea estimativă totală

II.

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau Nu □
acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare
Da □
protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor Nu □
legi sau al unor acte administrative
Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție
Cel mai mic preț
Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru con- 19-23 septembrie 2022
tractul/contractele la care se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guverna- Nu □
mentale al Organizației Mondiale a Comerțului
Da □
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, în continuare JOUE)
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
124, MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

50
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din 13.09.2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
IDNO
Adresa
Numărul de telefon/fax

Primăria comunei Lingura raionul Cantemir
1007601008281
comuna Lingura raionul Cantemir
Roman Sergiu 078663269

Adresa de e-mail ale autorității contractante
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de
atribuire

Balica Simina 079104250
p.lingura@mail.ru

p.lingura@mail.ru

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr.
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti- Autoritate Publică Locală
vitate
(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă
formă de achiziție comună)

Informații despre obiectul achiziției:
Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea lucrărilor

Cantitate/
Unitate de
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată,
fără TVA (pentru
fiecare lot în parte)

LOTUL I

1

45200000-9

Eficiența energetică
pentru iluminarea publica

Licitație publică deschisă privind 2 309 724,00
achizitionarea lucrărilor Eficiența
energetică pentru iluminarea publica

Lucrare

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor Nu □
ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite Nu □
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau
al unor acte administrative
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

51

Criteriul de atribuire cel mai scăzut
preț
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Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de
participare pentru contractul/contractele la care
se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

20.09.2022

Sistem dinamic de achiziție

Contractul intră sub incidența Acordului privind Nu
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
124, MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. __01___din_12 septembrie 2022___
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
IDNO
Adresa
Numărul de telefon/fax
Adresa de e-mail ale autorității contractante
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de
atribuire

Primăria com. Cuhureştii de Jos, rl.Florești
1007601008535
rl.Florești, s.Cuhureştii de Jos
tel. 025077818
primaria.cuhurestiidejos@mail.ru
Potorac Iurie 0250 77818
SIA RSAP

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr.
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti- vitate
(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă
formă de achiziție comună)

Informații despre obiectul achiziției:
Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea bunurilor,
serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/
Unitate de
măsură

Alimentare cu energie
electrica a sistemelor de
1.
45316110-9
iluminat public in com.
1 lot
Cuhurestii de Jos r-nul
Floresti
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Descrierea achiziției

fiecare lot în parte)

2006160 lei
Licitație deschisă

Contractul de achiziție publică este rezervat unor Nu □X
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nuDa □
mai în cadrul unor programe de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite Nu □X
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau
Da □
al unor acte administrative
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

53

Valoarea estimată,
fără TVA (pentru
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Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de
participare pentru contractul/contractele la care
se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

septembrie -octombrie 2022

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

Contractul intră sub incidența Acordului privind Nu □
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

Da □

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
124, MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Achiziționarea consumabilelor medicale pentru perfuziologie conform necesităților IMSP Spitalul Clinic
Republican „Timofei Moșneaga” pentru anul 2023
Din 14.09.2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante

CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE
ÎN SĂNĂTATE

IDNO

1016601000212

Adresa

CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, bl. Grigore Vieru
22/2

Numărul de telefon/fax

022/222-445

Adresa de e-mail ale autorității contractante

office@capcs.gov.md

Adresa de internet ale autorității contractante

www.capcs.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

Botica Aurelia, 022-222 -364
dispozitive@capcs.gov.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul SIA RSAP (MTeder)
liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire
www.capcs.md
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr.
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

autoritate centrală de achiziție

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă
formă de achiziție comună)
Cod CPV

33100000-1

Obiectul de achiziții

Achiziționarea consumabilelor medicale pentru perfuziologie conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga” pentru anul 2023			
				

Informații despre obiectul achiziției:
Nr.
Lot

1

Denumire
Lot

Oxigenator pentru
adulti cu
membrană

Unitatea de
măsură

cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

Valoarea estimativă fără TVA

Oxigenator pentru adulti cu membrană în set cu:
- rezervor venos rigid
- set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul arterial incorporat in oxigenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegia cu sânge prin
pompa („Calafiore”), (vezi desene anexate 1-4))
- +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat

bucată

100

Debit volum maxim (l / min.) - Pina la 8,0
Vizibilitatea sângelui - Da
Volumul static al “priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 270
Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.)
- Nu mai mic de 400
Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5
Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4
Intrare în rezervor venos(inch) - ½
Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da

55

876667
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Oxigenator pentru adulti cu membrană în set cu:
- rezervor venos rigid
- set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul arterial
incorporat sau anexat in oxigenator inclusiv cu setul de linii pentru
cardioplegia cu sânge prin pompa („Calafiore”), (vezi desene anexate
1-4))
- +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat

2

3

4

Oxigenator pentru
adulti cu
membrană

Oxigenator
pentru
adulti si
copii cu
greutatea
<60 kg cu
membrană

Oxigenator
pentru copii
< 30kg cu
membrană

bucată

200

Debit volum maxim (l / min.) - Pina la 8,0
Vizibilitatea sângelui - Da
Volumul static al “priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 270

1388889

Volumul static al priming -ului al filtrului anexat nu mai mare de 160
ml.
Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0
l / min.)
- Nu mai mic de 400
Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5
Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4
Intrare în rezervor venos(inch) - ½
Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da

bucată

bucată

80

10

Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană
în set cu:
- rezervor venos rigid
- filtru arterial incorporat in oxigenator
- set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de
linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompa („Calafiore”), (vezi
desene anexate 5-8)
- +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat
Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 5,0
Vizibilitatea sângelui - Da
Volumul static al„priming”-ului oxigenatorului(ml) - Până la 190
Volumul static al„priming”-ului filtrului arterial anexat (ml) - Până
170
Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (5,0
l / m)
- Nu mai mic de 260Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai
mică 2,5
Intrare în rezervor venos (inch) - ½ cu conector optional 3/8
Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da
Oxigenator pentru copii cu greutatea <30 kg cu membrană în set cu:
- rezervor venos rigid
- filtru arterial incorporat in oxigenator
- set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de
linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompa („Calafiore”), (vezi
desene anexate 9-13)
- +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat
Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 3,0
Vizibilitatea sângelui - Da
Volumul static al„priming”-ului oxigenatorului(ml) - Până la 150
Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (3,0
l / m)
- Nu mai mic de 260

592593

74074

Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 1,5
Intrare în rezervor venos (inch) - ⅜ cu conector optional ¼
Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da

5

Oxigenator
pentru copii
< 16 kg cu
membrană

bucată

30

Oxigenator pentru copii < 16 kg cu membrană în set cu:
- rezervor venos
- filtru arterial incorporat in oxigenator
- set de tubulatură pentru circulație extracorporală (vezi desene anexate 14-16)
- +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat
Debit volum maxim (l / min.) - Pina la 2,0
Vizibilitatea sângelui - Da
Volumul static al“priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 50
Transfer de oxigen (ml /min) la debitul pompei arteriale (2,0 l / m)
- Nu mai mic de 100
Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mic de 0,5
Eficiența schimbului căldurii (1,5 l/min) - Nu mai mic de 0,6
Intrare în rezervor venos (inch) - ¼
Nivelul minimal oerational in rezevorul venos 3o ml
Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da

56

291667
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30

Oxigenator pentru copii cu greutatea < 6 kg cu membrană în set cu:
- rezervor venos
- filtru arterial incorporat in oxigenator siset de tubulatură pentru
circulație extracorporală (vezi desene anexate 16-19) - +2 holdere
pentru tip de oxigenator în lotul dat
Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic 1,5
Vizibilitatea sângelui - Da
Volumul static al“priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 50
Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (0,8
l / m)
- Nu mai mic de 100
Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mic de 0,5
Eficiența schimbului căldurii (0,8 l/min) - Nu mai mic de 0,6
Intrare în rezervor venos (inch) - ¼
6 intrări în cardiotom - 3/16-¼
Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da

300000

80

“Priming” volum (ml) - Nu mai mare de 34
Suprafața membranei(m2) - De la 0,25 până 0,5
care nu necesită spălare preventivă (fără glicerină) - Da
Tipul porturilor de sânge - Luerlock

78148

20

“Priming” volum (ml) - Nu mai mare de 70
Suprafața membranei(m2) - 1,1
care nu necesită spălare preventivă (fără glicerină) - Da
Tipul porturilor de sânge (inch) - ¼

19537

15

23/25 Fr.- 10 buc, Lungimea 66cm 22/22 Fr - 5buc. Conectarea este
3/8 si 1/2 cu gauri laterale. Canula cu dublu-stage pentru drenrea
venei cave superioare si venei cave inferioare. Canula fiind compatibila cu sistemul VAC-Asist. Solicitate conform necesitatilor reale ale
institutiei.

152778

50926

6

Oxigenator
pentru copii
cu greutatea < 6 kg
cu membrană

7

Hemoconcentrator
pentru copii
cu set de
tubulatura

8

Hemoconcentrator
pentru
adulti cu set
de tubulatura

9

Canula
venoasa
Bi-Cavala
RAP pentru
canularea
venelor
cave cu flux
flexibil pentru interventii cardiace minimal
invazive
(MICS)

9

Canula
venoasa
Bi-Cavala
pentru
canularea
venelor
cave cu flux
flexibil pentru interventii cardiace minimal
invazive
(MICS)

bucată

5

Diametrul 27 Fr., Lungimea nu mai mica de 75cm. Conectarea este
3/8 si 1/2 cu gauri laterale. Canula cu dublu-stage pentru drenrea
venei cave superioare si venei cave inferioare. gaurile destinate pentru vena cava superioara sunt multiple, care cuprinde doar regiunea
terminala a canulei, pe un parcurs de pana la 4cm. Canula fiind compatibila cu sistemul VAC-Asist. Solicitate conform necesitatilor reale
ale institutiei.

10

Set pentru
dilatatoare
vasculare

bucată

30

dilatatoare cu diametrul 8.12.16.20 Fr. bisturiu ,guidewire 0.035-180
cm, ac 18 GA

97222

12

canula antegrada lunga
pentru
interventii
cardiace
minim
invazive
(MICS)

bucată

30

9 Fr.25buc. 7 Fr -5 buc., lungimea nu mai mica de 35 cm cu ac de insertie.Solicitate conform necesitatilor reale ale institutiei.

27778

13

Set de tuburi pentru
conectare
de vacum in
interventii
minimal
invazive

bucată

10

Set de tuburi de 1/4 cu capcana de umiditate utilizate pentru conectarea la vacum in timpul interventiilor minimal invazive.

7407

bucată

bucată

bucată

bucată

57
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14

15

16

Canula
aortica
pentru
adulti

Canula
aortica
pentru
adulti

Canula
aortica
pentru
adulti

17

Canula
aortica
pentru
adulti

18

Canula
aortica
pentru
adulti

19

20

21

Canula
aortica
pentru
adulti

Canula
aortica
pentru
adulti

Canula
aortica
pentru
adulti

bucată

bucată

bucată

bucată

bucată

bucată

bucată

bucată
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200

Mărimea internă (Fr) - 24
Introducător - Nu
Forma canulelor - Cu vârful curbat,
Materialul vârfului - Polivinilclorid ,flexibile cu kinking rezistenta ,si
perete subtire Cu capac de purjare lenta la capat.
Rezistente la răsucire - Armată
Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da
Mărimea conectorului integrat (inch) - 3/8.

77778

10

Mărimea internă (Fr) - 24
Introducător - Nu
Forma canulelor - Dreaptă
Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si
perete subtire
Rezistente la răsucire - Armată Cu capac de purjare lenta la capat.
Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da
Mărimea conectorului integrat (inch) - 3/8

3889

20

Mărimea internă (Fr) - 24
Introducător - Da
Forma canulelor - Dreaptă alungită
Lungimea canulei (nu mai scurta de 30 cm) - Da
Materialul vârfului - Polivinilclorid ,flexibile cu kinking rezistenta ,si
perete subtire Cu capac de purjare lenta la capat.
Rezistente la răsucire - Armată
Mărimea conectorului (inch) - 3/8

18296

30

Mărimea internă (Fr) - 22
Introducător - Nu
Forma canulelor - Cu vârful curbat
Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si
perete subtire
Rezistente la răsucire - Armată
Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da
Mărimea conectorului (inch) - 3/8

11667

5

Mărimea internă (Fr) - 22
Introducător - Nu
Forma canulelor - Dreaptă
Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si
perete subtire
Cu capac de purjare lenta la capat.
Rezistente la răsucire - Armată
Mărimea conectorului (inch) - 3/8

1944

20

Mărimea internă (Fr) - 22
Introducător - Da
Forma canulelor - Dreaptă alungită
Lungimea canulei (nu mai scurta de 30 cm) - Da.Cu capac de purjare lenta la capat.
Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si
perete subtire
Rezistente la răsucire - Armată
Mărimea conectorului (inch) - 3/8

18296

30

Mărimea internă (Fr) - 20
Introducător - Nu
Forma canulelor - Cu vârful curbat
Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si
perete subtire
Rezistente la răsucire - Armată
Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da.cu capac
de purjare lenta la capat.
Mărimea conectorului (inch) - 3/8

11667

5

Mărimea internă (Fr) - 20
Introducător - Nu
Forma canulelor - Dreaptă
Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si
perete subtire Cu capac de purjare lenta la capat.
Rezistente la răsucire - Armată
Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Cu capac
de purjare lenta la capat.
Mărimea conectorului (inch) - 3/8

1944

58
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22

23

24

25

26

27

Canula
aortica
pentru
adulti

Canule
aortica
pentru
adulti

Canule
aortica
pentru copii

Canule
aortica
pentru copii

Canula
aortica
pentru copii

Canula
aortica
pentru copii

28

Canula
aortica
pentru copii

29

Canula venoasa bilumen pentru
adulti

30

Canula venoasa bilumen pentru
adulti

bucată

bucată

bucată

bucată

bucată

bucată

bucată

bucată

bucată
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20

Mărimea internă (Fr) - 20
Introducător - Da
Forma canulelor - Dreaptă alungită
Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si
perete subtire Cu capac de purjare lenta la capat.
Rezistente la răsucire - Armată
Mărimea conectorului (inch) - 3/8

18481

20

Mărimea internă (Fr) - 18
Introducător - Da
Forma canulelor - Dreaptă alungită
Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si
perete subtire
Rezistente la răsucire - ArmatăCu capac de purjare lenta la capat.
Mărimea conectorului (inch) - 3/8

16759

10

Mărimea internă (Fr) - 16
Introducător - Da
Forma canulelor - Dreaptă
Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si
perete subtire
Rezistente la răsucire - Armată
Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da
Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼

9093

10

Mărimea internă (Fr) - 14
Introducător - Da
Forma canulelor - Dreaptă
Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si
perete subtire
Rezistente la răsucire - Armată
Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da
Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼

9093

20

Mărimea internă (Fr) - 12
Introducător - Da
Forma canulelor - Dreaptă
Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si
perete subtire
Rezistente la răsucire - Armată
Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da,kin-king
rezistente
Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼

18185

40

Mărimea internă (Fr) - 10
Introducător - Da
Forma canulelor - Dreaptă
Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si
perete subtire .
Rezistente la răsucire - Armată
Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da
Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼

36370

15

Mărimea internă (Fr) - 8
Introducător - Da
Forma canulelor - Dreaptă
Materialul vârfului - Polivinilclorid .
Rezistente la răsucire - Armată,flexibile cu kinking rezistenta ,si
perete subtire
Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼

13639

60

Mărimea internă (Fr) - 36-51
Forma canulei - Dreaptă
Rezistente la răsucire,flexibil - Armată,flexibile cu kinking rezistenta
,si perete subtire
Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da
Mărimea conectorului incorporat (inch) - ½

19444

40

Mărimea internă (Fr) - 34-46
Forma canulei - Dreaptă
Rezistente la răsucire ,flexibil - Armată
Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da
Mărimea conectorului incorporat (inch) - ½

12963

59
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31

Canula
venoasa
bilumen
ovale aplatizate pentru
adulti

32

Canula
venoasa
bilumen
ovale aplatizate pentru
adulti

bucată

bucată
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10

Mărimea internă (Fr) - 32-40
Forma canulei - Dreaptă, cu lumen aplatizat
Rezistente la răsucire,flexibil - Armată
Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da
Mărimea conectorului incorporat (inch) - ½

3352

50

Mărimea internă (Fr) - 36-46
Forma canulei - Dreaptă, cu lumen aplatizat
Rezistente la răsucire, flexibil cu kinking rezistenta ,si perete subtire
- Armată
Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da
Mărimea conectorului incorporat (inch) - ½

16759

marimea interna (Fr ) - 17-2buc..19-2 buc..21-5 buc
Introducător - da
Forma canulelor - Dreaptă alungită
Materialul vârfului - Polivinilclorid
Rezistente la răsucire - Armată
Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Cu dilatatooare vasculare in kit
-3 buc. Solicitate conform necesitatilor realeale institutiei

33

Canula
arteriala
periferica
femorala

34

Canula
venoasa
femorala
Multi -Stage
cu kit percutan

bucată

16

35

Set pentru
introducerea
canulelor
venoase femorale pentru

bucată

10

lungimea guidewire nu mai mica de 180 cm. Dilatatoare
10/12.12/14.16/18 Fr

9259

36

Set pentru
introducerea
canulelor
arteriale
femorale

bucată

10

bisturiu , ac pentu punctie, lungimea guidewire nu mai mica 100 cm.
Dilatatoare 10/ 12,12/14, 16/18

9259

37

Canulă
venoasă
monolumen
încovoiate tip
„Pacifico”pentru adulti

bucată

20

Mărimea internă (Fr) - 31 Mărimea conectorului - 3/8. Forma
canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire
- Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire.

9702

38

Canulă
venoasă
monolumen
încovoiate tip
„Pacifico”pentru adulti

bucată

35

Mărimea internă (Fr) - 28 .Mărimea conectorului - 3/8. Forma
canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire
- Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire

16978

39

Canulă
venoasă
monolumen
încovoiate tip
„Pacifico”pentru adulti

bucată

20

Mărimea internă (Fr) - 24. Mărimea conectorului - 3/8. Forma
canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire
- Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire

9702

40

Canulă venoasă monolumen
încovoiate
tip „Pacifico”pentru
adulti

bucată

10

Mărimea internă (Fr) - 22. Mărimea conectorului integrat - ¼.
Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la
răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire

4851

41

Canulă venoasă monolumen
încovoiate
tip „Pacifico”pentru
copii

bucată

10

Mărimea (Fr) - 20. Mărimea conectorului integrat - ¼. Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire
- Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire

4851

bucată

9

58333

Marimea 25 Fr - 16buc. Lungimea 60cm. Canula corespunsatoare cu sistemul VAC-Asist
Introducător - da, marcat cu indicator de localizare a canulei
Forma canulelor - Dreaptă alungită,cu multiple orificii pentru
drenare(Multi- Stage).
Materialul vârfului - Polivinilclorid
Rezistente la răsucire - Armată
Mărimea conectorului (inch) - 1/2,3/8

60

148148
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42

Canulă venoasă monolumen
încovoiate
tip „Pacifico”pentru
copii

bucată

10

Mărimea (Fr) - 18. Mărimea conectorului integrat - ¼ . Forma
canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire
- Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire

4851

43

Canulă venoasă monolumen
încovoiate
tip „Pacifico”pentru
copii

bucată

25

Mărimea (Fr) - 16. Mărimea conectorului integrat - ¼ . Forma
canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire
- Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire

12127

44

Canulă venoasă monolumen
încovoiate
tip „Pacifico”pentru
copii

bucată

25

Mărimea (Fr) - 14. Mărimea conectorului integrat - ¼ . Forma
canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire
- Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire

12127

45

Canulă venoasă monolumen
încovoiate
tip „Pacifico”pentru
copii

bucată

25

Mărimea (Fr) - 12. Mărimea conectorului integrat - ¼ . Forma
canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire
- Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire

12127

46

Canulă venoasă monolumen
dreaptă
pentru
adulti

130

Mărimea internă (Fr) - 34
Mărimea conectorului (inch) - 3/8
Forma canulelor - Dreaptă
Tipul vârfului - Polivinilclorid.cu multiple orificii de intrare (nu mai
putin de 3/8)
Rezistente la răsucire - Armate, kinking rezistente,elastice,cu perete
subtire

39361

47

Canulă venoasă monolumen
dreaptă
pentru
adulti

130

Mărimea internă (Fr) - 30
Mărimea conectorului (inch) - 3/8
Forma canulelor - Dreaptă
Tipul vârfului - Polivinilclorid.cu multiple orificii de intrare (nu mai
putin de 3/8)
Rezistente la răsucire - Armate, kinking rezistente,elastice,cu perete
subtire

39361

48

Canulă venoasă monolumen
dreaptă
pentru
adulti

40

Mărimea internă (Fr) - 28
Mărimea conectorului (inch) - 3/8
Forma canulelor - Dreaptă
Tipul vârfului - Polivinilclorid.cu multiple orificii de intrare (nu mai
putin de 3/8)
Rezistente la răsucire - Armate, kinking rezistente,elastice,cu perete
subtire

12111

49

Canulă
venoasă
monolumen
dreaptă
pentru adulti

10

Mărimea internă (Fr) - 28
Mărimea conectorului (inch) - 3/8
Forma canulelor - Dreaptă
Tipul vârfului - Polivinilclorid.cu multiple orificii de intrare (nu mai
putin de 3/8)
Rezistente la răsucire - Armate, kinking rezistente,elastice,cu perete
subtire

3028

50

Canulă
venoasă
monolumen
dreaptă
pentru copii

10

Mărimea internă (Fr) - 26
Mărimea conectorului (inch) -1/4
Forma canulelor - dreaptă,
Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai
putin de 8,amplasat in 2 nivele)
Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete
subtire

4851

51

Canulă
venoasă
monolumen
dreaptă
pentru copii

10

Mărimea internă (Fr) - 24
Mărimea conectorului (inch) -1/4
Forma canulelor - dreaptă,
Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai putin de
8,amplasat in 2 nivele)
Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire

4851

bucată

bucată

bucată

bucată

bucată

bucată
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10

Mărimea internă (Fr) - 22
Mărimea conectorului (inch) -1/4
Forma canulelor - dreaptă,
Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai
putin de 8,amplasat in 2 nivele)
Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete
subtire

4851

20

Mărimea internă (Fr) - 20
Mărimea conectorului (inch) -1/4
Forma canulelor - dreaptă,
Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai
putin de 8,amplasat in 2 nivele)
Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete
subtire

9702

30

Mărimea internă (Fr) - 18
Mărimea conectorului (inch) -1/4
Forma canulelor - dreaptă,
Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai
putin de 8,amplasat in 2 nivele)
Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete
subtire

14553

50

Mărimea internă (Fr) - 16
Mărimea conectorului (inch) -1/4
Forma canulelor - dreaptă,
Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai
putin de 8,amplasat in 2 nivele)
Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete
subtire

24255

50

Mărimea internă (Fr) - 14
Mărimea conectorului (inch) -1/4
Forma canulelor - dreaptă,
Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai
putin de 8,amplasat in 2 nivele)
Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete
subtire

24255

4851

52

Canulă
venoasă
monolumen
dreaptă
pentru copii

53

Canulă
venoasă
monolumen
dreaptă
pentru copii

54

Canulă
venoasă
monolumen
dreaptă
pentru copii

55

Canulă
venoasă
monolumen
dreaptă
pentru copii

56

Canulă
venoasă
monolumen
dreaptă
pentru copii

57

Canulă
venoasă
monolumen
dreaptă
pentru copii

bucată

10

Mărimea internă (Fr) - 12
Mărimea conectorului (inch) -1/4
Forma canulelor - dreaptă,
Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai
putin de 8,amplasat in 2 nivele)
Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete
subtire

58

Canula
pentru
cardioplegia
retrograda
cu umflare
manuala
penru adulti

bucată

2

marimea interna 14 Fr.. ,introducator - Da

4444

59

Vent
cardiac cu
conductor
pentru
maturi

260

Mărimea internă(Fr) - 20
Material tubului - Silicon
Material conductorului - Polivinilclorid
Rigiditatea conductorului - Minimală

80167

60

Vent
cardiac cu
conductor
pentru
maturi

bucată

40

Mărimea internă(Fr) - 16
Material tubului - Silicon
Material conductorului - Polivinilclorid
Rigiditatea conductorului - Minimală

12333

61

Vent
cardiac fără
conductor
pentru copii

bucată

10

Mărimea internă(Fr) - 13

2778

bucată

bucată

bucată

bucată

bucată

bucată

62
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62

Vent
cardiac fără
conductor
pentru copii

bucată

80

Mărimea internă(Fr) - 10

22222

63

Canula
pentru
cardioplegia
antegradă
pentru copii

bucată

150

Mărimea internă(Fr) - 4
Lungimea canulei nu mai mare (cm) - 6,4

41250

64

Canule
pentru
cardioplegia
antegradă
pentru copii
si adulti

bucată

10

Mărimea internă(Fr) - 4

2037

65

Canule
pentru
cardioplegia
antegradă
pentru copii
si adulti

bucată

150

Mărimea internă(Fr) - 7

30556

66

Canule
pentru
cardioplegia
antegradă
pentru copii
si adulti

bucată

90

67

Canule
pentru
cardioplegie
antegradă cu
vent pentru
adulti

bucată

100

68

Canule
pentru
arteriotomie
marimea
2mm

bucată

69

Canule
pentru
arteriotomie
Marimea
3mm

bucată

70

Canule
pentru
perfuzia
coronariană
directă
pentru
adulti

71

Canule
pentru
perfuzia
coronariană
directă
pentru
adulti

72

Canule
pentru
perfuzia
coronariană
directă
pentru
adulti

73

Adaptor
cardioplegic
de tip Y cu
vent pentru
adulti si copii

Mărimea internă(Fr) - 9

18333

Mărimea internă(Fr) - 9

20370

5

Canule pentru arteriotomie marimea 2mm

1111

5

Canule pentru arteriotomie Marimea 3mm

1111

120

Mărimea internă (mm) - 3
Dreaptă cu unghiul 90¢ - „female”(feminin)
Tipul conectorului- Luerlock
Material al vârfului - Polivinilclorid, forma varfului conica.
Material al tubului - Stainlesssteel

75556

120

Mărimea internă (mm) - 3,5
Dreaptă cu unghiul 90¢ - „female”(feminin)
Tipul conectorului- Luerlock
Material al vârfului - Polivinilclorid, forma varfului conica.
Material al tubului - Stainlesssteel

75556

bucată

20

Mărimea internă (mm) - 4
Stingă cu unghiul 45¢ - „female”(feminin)
Tipul conectorului - Luerloock
Dreaptă cu unghiul 90¢ - „female”(feminin)
Tipul conectorului- Luerlock
Material al vârfului - Polivinilclorid, forma varfului conica.
Material al tubului - Stainlesssteel

12593

bucată

100

Lungime integrală (cm) - 19,1 Lungime piciorului comun (cm) 7,6

12963

bucată

bucată

63

20 SEPTEMBRIE 2022, MARȚI

II.

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 74

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziție publică este rezervat unor Nu □
ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite Nu □
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau
al unor acte administrative
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Da □

Da □

eligibilitatea ofertantului sau candidatului;
capacitatea de exercitare a activității profesionale;
capacitatea economică şi financiară;
capacitatea tehnică şi/sau profesională;
standarde de asigurare a calității;
Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de
participare pentru contractul/contractele la care
se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Trimestru III - IV 2022

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

Contractul intră sub incidența Acordului privind Nu □
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

Da □

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
124, MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Achiziționarea consumabilelor angiografice conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă
pentru anul 2022
Din 15.09.2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante

CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

IDNO

1016601000212

Adresa

CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, bl. Grigore Vieru 22/2

Numărul de telefon/fax

022/222-445

Adresa de e-mail ale autorității contractante

office@capcs.md

Adresa de internet ale autorității contractante

www.capcs.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

BOTICA Aurelia, 022-222 -364
aurelia.botica@capcs.gov.md; dispozitive@capcs.gov.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține acce- SIA RSAP (MTeder)
sul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire
www.capcs.md
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr.
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct,
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)
Cod CPV

33100000-1

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

autoritate centrală de achiziție

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o
altă formă de achiziție comună)

Informații despre obiectul achiziției:
Nr.
d/o

Denumire
Lot

Cantitatea

Unitatea
de măsură

Specificația tehnică deplină solicitată, standartele de referință

Valoarea
estimativă fără
TVA

Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):

1

Balon de
ocluzie
hipercompliant

2

Buc

Baloane de ocluzie de un singur lumen proiectate special pentru suport, impingere, pentru o navigare remarcabila si un grad superior de conformare anatomica
Baloanele hipercompliante create cu un plus de maleabilitate pentru a se conforma geometriilor vasculaturii
asimetrice, neregulate si complexe.
Consta intr-un cateter cu balon blastomeric cu un singur lumen care presupune inserarea unui fir de ghidare
de 0.010” pentru ocluzionarea lumenului central, in vederea umflarii balonului.
Atunci cand varful spiralat distal din platina de 10 cm al firului de ghidare este inaintat catre sau dincolo de
varful cateterului, acesta ocluzioneaza gaurile de umflare, permitand umfarea balonului prin gaurile laterale
ale cateterului.
Sunt indicate pentru utilizarea la vasele de sange ale vasculaturii periferice si neurologice atunci cand se doreste o ocluzie temporara, oferind o tehnica de selectare a vasului sanguin prin ocluzie vasculara temporara,
care serveste la oprirea sau controlarea selectiva a fluxului sanguin.
Pot fi utilizate si la embolizarea cu balon a anevrismelor intracraniene si tratarea vasospasmului.
Eficienta dovedita in vasculatura asimetrica, asigurand o conformare supla pe structurile complexe, sunt
destinate ideal pentru accesul distal si in anatomile unice si neregulate, cum ar fi geometriile in bifurcatie.
Asigura stabilitate in aplicatiile pe vasculatura mare si mica, fiind concepute pentru o acoperire sigura si
pentru a crea ocluzii stabile pe lumenele dificile intalnite in vasculatura mare si mica.
Caracteristici:
• Manevrabilitate datorata multiplelor grade de libertate
• Trasabilitate excelenta si cuplu solid pana in anatomia distala
• Etansare mecanica pentru un control sigur al umflarii
Baloanele sunt compatibile cu sistemul de embolizare lichida.
Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):
Dimensiuni obligatorii:
Baloanele sunt livrate cu firul de ghidaj 10” in set.
lungime utilizabila: 150 cm
diametru balon: 3 mm; 4 mm; 7 mm
lungime balon: 7 mm; 15 mm; 20 mm
lungime varf: 2 mm
diametru extern proximal: 2.8 F
diametru extern distal: 2.2 F; 2.5 F; 3 F
compatibilitate ghid: .010’’ max.
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Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):

2

Balon de
ocluzie
hipercompliant
alungit

2

Buc

Baloane alungite de ocluzie de un singur lumen proiectate special pentru suport, impingere, pentru o navigare remarcabila si un grad superior de conformare anatomica
Baloane compliante, concepute pentru anevrisme ale peretilor laterali si pentru ocluziile solide
Consta intr-un cateter cu balon blastomeric cu un singur lumen care presupune inserarea unui fir de ghidare de 0.010” pentru ocluzionarea lumenului central, in vederea
umflarii balonului.
Atunci cand varful spiralat distal din platina de 10 cm al firului de ghidare este inaintat catre sau dincolo de varful cateterului, acesta ocluzioneaza gaurile de umflare,
permitand umfarea balonului prin gaurile laterale ale cateterului.
Sunt indicate pentru utilizarea la vasele de sange ale vasculaturii periferice si neurologice atunci cand se doreste o ocluzie temporara, oferind o tehnica de selectare a
vasului sanguin prin ocluzie vasculara temporara, care serveste la oprirea sau controlarea selectiva a fluxului sanguin.
Pot fi utilizate si la embolizarea cu balon a anevrismelor intracraniene si tratarea
vasospasmului.
Eficienta dovedita in vasculatura asimetrica, asigurand o conformare supla pe structurile complexe, sunt destinate ideal pentru accesul distal si in anatomile unice si
neregulate, cum ar fi geometriile in bifurcatie.
Asigura stabilitate in aplicatiile pe vasculatura mare si mica, fiind concepute pentru o
acoperire sigura si pentru a crea ocluzii stabile pe lumenele dificile intalnite in vasculatura mare si mica.
Caracteristici:
• Manevrabilitate datorata multiplelor grade de libertate
• Trasabilitate excelenta si cuplu solid pana in anatomia distala
• Etansare mecanica pentru un control sigur al umflarii
Baloanele sunt compatibile cu sistemul de embolizare lichida.

23 000

Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):
Dimensiuni obligatorii:
Baloanele sunt livrate cu firul de ghidaj 10” in set.
· lungime utilizabila: 150 cm
· diametru balon: 3 mm; 4 mm; 5 mm
· lungime balon: 10 mm; 15 mm; 20 mm; 30 mm
· lungime varf: 4 mm
· diametru extern proximal: 2.8 F
· diametru extern distal: 2.2 F
· compatibilitate ghid: .010’’ max
Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):
Ghid de utilizare in CTO periferic.
. Design vârf - o varietate de modele de vârfuri pentru a facilita selecția ramificațiilor
sau capacitatea de penetrare.

3

Ghid
periferic
CTO

10

Buc

Ghidul oferă firul potrivit pentru orice leziune. Acoperiri: o varietate de acoperiri care
oferă fie o lubrifiere superioară, fie un feedback tactil, fie o combinație optimă a celor
două.
de ghidare de la capătul proximal până la cel distal. Acest
design transmite cuplul firului de ghidare de la un capăt
la altul, fără pierderi.
Fir de ghidare PTCA
Sudură Rezistență îmbunătățită a vârfului
■ Combinație de flexibilitate și forță de torsiune
■ Reducerea răsucirii firului datorită răspunsului superior al cuplului.
Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):
Dimensiuni obligatorii:
Diametre de 0.018 si 0.014 inch
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Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):

4

Microcateter
livrare
spirale
(coils)

5

Buc

Corpul microcateterului sa fie construit din nitinol impletit cu 4 zone distincte de
impletire progresiva.
Compatibil cu ghid 0.014”
Varfdreptsauangulat 45º / 90º
Varful cateterului sa fie preformabil (shapeable tip)
Prezinta marker fluoro safe situat la 90 cm de markerul distal
Prezinta 2 markeri distali radioopaci
Suprafata externa a microcateterului sa fie acoperita cu stra thirdrofilic pentru lubricitate
Rezistenta superioara la kinking si ovalizare
Microcateterul sa fie compatibil DMSO
Suporta o presiune de injectare 600 psi

31 500

Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):
Dimensiuni obligatorii
Diametru intern 0.017” ,
Diametru extern : distal 1.7F sau 1.9F / proximal 2.1F sau 2.4F
Lungime de lucru 150 cm / lungime totala 155 cm
Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):

5.

Microcateter:
Destinat
livrarii
materialelor /
substantelor de
diagnostic si tratament in
sistemul
vascular

5

Buc

Destinat livrarii materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul
vascular
- Sa fie compatibil DMSO
- Suprafata externa trebuie sa fie hidrofila
- Suprafata interna sa fie acoperita cu un strat PTFE
- Realizat din otel inoxidabil ranforsat
- Constructia proximala a cateterului sa fie semi-rigida , iar cea distala sa fie flexibila
pentru a permite un bun control si navigabilitate in sistemul vascular
- Sa prezinte 1 sau 2 markeri distali radio-opaci pentru o buna vizibilitate
- Constructia varfului cateterului sa permita modificarea formei acestuia in prezenta
aburului – steam-shape.
Destinat livrarii materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul
vascular
- Sa fie compatibil DMSO
- Suprafata externa trebuie sa fie hidrofila
- Suprafata interna sa fie acoperita cu un strat PTFE
- Realizat din otel inoxidabil ranforsat
- Constructia proximala a cateterului sa fie semi-rigida , iar cea distala sa fie flexibila
pentru a permite un bun control si navigabilitate in sistemul vascular
- Sa prezinte 1 sau 2 markeri distali radio-opaci pentru o buna vizibilitate
- Constructia varfului cateterului sa permita modificarea formei acestuia in prezenta
aburului – steam-shape
Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):
Dimensiuni obligatorii
Microcateter diametru intern 0.015” , diametru extern proximal 2.3F / distal 1.7F ,
lungime totala 158 cm
Microcateter diametru intern 0.017” , diametru extern proximal 2.4F / distal 1.9F ,
lungime totala 158 cm
Microcateter diametru intern 0.021” , diamentru extern proximal 2.4F / distal 2.7F ,
lungime totala 135 sau 158cm
Microcateter diametru intern 0.027” , diamentru extern proximal 2.8F / distal 2.8F ,
lungime totala 115 /135 sau 158cm
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Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):

6.

Spirale
platina cu
detasare
mecanica
pentru
embolizarea endovasculara
a anevrismelor
(Coils)

20

Buc

Spirale flaming 3D. Structura 3D cu configuratie de tip bucla deschisa(open-loop)
pentru mentinerea formei. Prima bucla formata sa fie cu 25% mai mica fata de diametrul nominal al implantului. Sistem detasare mecanic (fara cabluri): actiune instanta.
Prevazute cu marker pentru manuala. Produsul sa beneficieze de studii clinice de nivel
1, care sa demonstreze eficacitatea si cost beneficiile terapiei pe o perioda de nu mai
putin de 5 ani

150800

Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):
Dimensiuni obligatorii
Spirale din platina cu diametru variabil al filtrului primar- 0.0115”, 0.0135”, 0.0145”.
Dimensiuni: diametru 3-25mm, lungime 6-50mm (minim 40 dimensiuni disponibile).

7

Spirale
platina cu
detasare
mecanica
pentru
embolizarea endovasculara
a anevrismelor
(Coils)

Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):

20

Buc

Spirale filing(super-soft) 3D & helical.. Sistem detasare mecanic (fara cabluri): actiune
instanta. Prevazute cu marker pentru manuala. Produsul sa beneficieze de studii clinice de nivel 1, care sa demonstreze eficacitatea si cost beneficiile terapiei pe o perioda
de nu mai putin de 5 ani
Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):

150800

Dimensiuni obligatorii
Spire din platina cu diametru variabilal vfirului primar- 0.0115”,0.0125”,0.0135”,0.0145
”. Dimensiuni: diametru 4-6mm, lungime 6-20mm (minim 15 dimensiuni disponibile)
Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):
Spirale finishing(extra-soft) 3D & helical.

8

Spirale
platina cu
detasare
mecanica
pentru
embolizarea endovasculara
a anevrismelor
(Coils)

Sistem detesare mecanic (fara cabluri): actiune instanta.
Prevazute cu marker pentru detasare manuala.
20

Buc

Produsul sa beneficieze de studii clinice de nivel 1, care sa demonstreze eficacitatea si
cost beneficiile terapiei pe o perioda de nu mai putin de 5 ani

150800

Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):
Dimensiuni obligatorii
Spire din platina cu diametru variabil al firului primar- 0.0115”,0.0125”,0.0135”,0.0145”.
Dimensiuni: diametru 1, 1.5, 2, 2.5, 3mm, lungime 2-10mm (minim 30 dimensiuni disponibile).

9.

Ghid pentru CTO

10

Buc

Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite
decât cerințelor obligatorii fixe):
Tehnologia metalică duală (hybrid), combinând avantajele oțelului inoxidabil și nitinolului
oferă echilibrul optim de control și ușurință de navigare pentru procedurile BTK. Firul de ghidare Hi-Torque este un fir de ghidare dirijabil,. Extremitatea distală este profilabilà. Marcajul brahial și ceI femural care sunt amplasate pe segmentul proximal al firului de ghidare de 0,014” (0,36
mm) sau 0,018” (0.48 mm) ajută la aprecierea poziției firului de ghidare față de extremitatea
distală a cateterului de ghidare atunci cànd se utilizeaza tehnica cu firul „la vedere“. Atunci cind
este umezit, invelisul hidrofilic creste gradul de lubrefiere a suprafetei firului de ghidare.
Capătul distal de nitinol pentru super flexibilitate și durabilitate a vârfului.
• Mai puțin traumatizant și mai ușor de navigat in anatomii sinuoase
• Hidrofilizarea pe un radioopac de polimer pentru lubrifiere îmbunătățită, alunecare și vizibilitate.
Pentru ghidurile de 0.014 tip load - 1.0g/1.1g/2.8 g/3.5 g/5.1g/11 g/11.3g/14 g/14.3g. Pentru
ghidurile de 0.018 tip load - 2.4g/4.0g/4.4g/4.6g/5.8g/14.9g/38.1g
Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și
alte dimensiuni):
Dimensiuni obligatorii
disponibil la lungïmi de 190 şi 300 cm
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Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):
Ghid periferic cu acoperire hidrofilică, extrastiff. Construcție: hybrid – shaft proximal
din PTFE spiralat extra rigid, distal – nitinol cu poliuretan îmbogățit cu Wolfram și
acoperire hidrofilică; conexiune prin tehnologie dual core.
Vârf conic, atraumatic.
Acoperire hidrofilică: asemănătoare mucoasei.

10.

Arc ghid
hidrofilic
pentru
proceduri
periferice

Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):
20

Buc

Dimensiuni obligatorii

69400

Lungimi: 180 cm, 260 cm, 300 cm.
Diametre: 0,014”, 0,018”, 0,035”.
Configurație:
Ghid de 180 cm: parte proximală din PTFE spiralat – 155 cm, parte proximală – acoperire hidrofilică – 25 cm.
Ghid de 260 cm: parte proximală din PTFE spiralat – 235 cm, parte proximală – acoperire hidrofilică – 25 cm.
Ghid de 300 cm: parte proximală din PTFE spiralat – 275 cm, parte proximală – acoperire hidrofilică – 25 cm.
Configurații vârf: angled – curbură 45o, straight.
Lungimea vârfului flexibil: 10 mm, 50 mm.
Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):
Varf de tip „coil design” cu spire matisate pe un centru de elastinita cu o manevrare
sporită în cazurile complicate, drept sau in J.

11.

Ghid tip
extrasuport

Radioopacitate: 3 cm Distalitatea ghidului cu manevrabilitate sporită.
10

Buc

Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):

11700

Dimensiuni obligatorii
Diametrul nu mai mare de 0.014”.
Lungimi cuprinse intre: 180cm şi 300cm
Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):
Baloane PTCA RX semicompliante cu acoperire hidrofilică. Permit utilizarea tehnicii”
kissing balloon”. Tuburi extern și intern fixate previnîncrețireaîn cute pe lățimeabalonului. Compatibilitateghid: 0,014” (0,36 mm).
Acoperirehidrofilică cu proprietățisimilaremucoasei.
Presiunenominală: 6 atm.

12.

Balon
semicompliant
coronarian

Presiune RPB: 12 – 14 atm înfuncție de diametrulbalonului.
5

Buc

Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):
Dimensiuni obligatorii
Lungime shaft: 145 cm.
Diametrebalon: 1.25 mm, 1.50 mm, 2.00 mm, 2.25 mm, 2.50 mm, 2.75 mm, 3.00 mm,
3.50 mm, 4.00 mm.Lungimibalon: 10 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm.Markeriradiopaci: 1 pentru Ø 1,25 - 1,50 mm și 2 pentru Ø 2,00 - 4,00 mm din PtIr.
Diametrul shaft-ului: Proximal: 2.0 Fr (0.67 mm).
Distal:2.4 Fr (0.80 mm) pentru Ø 1.25 – 2.00 mm;2.5 Fr (0.83 mm) pentru Ø 2.25 – 3.00
mm.2.6 Fr (0.87 mm) pentru Ø 3.50 – 4.00 mm.Diametru de întrareînleziune: 0,40 mm
pentru 1.25 mm x 10 mm și 0,42 mm pentru restulmărimilor.
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Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):

13.

Balon
semicompliant
pentru
pre si
posdilatare

Balon de tip RX compatibil cu ghid de 0.014 inch. Material balon Nylon cu acoperirea hidrofilica,
markeri din Platinum iridium - 2;
Presiunea nominala - 12 atm, presiune de rupere - 20 atm;

20

Buc

Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):
Dimensiuni obligatorii

21000

Lungimea cateterului 142 cm;
dimensiunile shaftului pentru diametre 2-3.75 mm - proximal 1.9F, distal 2.5F;
pentru diametrele 4.0-5.0 - distal 2.7F, Profilul de intrare – 0.015 in
Diametre ale balonului 2.0-5.0mm din 0.5 in 0.5mm;
lungimi disponibile 6, 8, 12,
15, 20, 27 mm

14.

Lichid
embolic

2

Buc

Lichid neadeziv
Compozitie EVOH (Ethylene-vinyl alcohol copolymer)
Solvent Dimethyl Sulfoxide (DMSO)
Microparticule de Talc in suspensie
Administrare controlata prin injectare directa si livrare prin microcateter compatibil.
Vizibilitate superioara sub control angiografic si artefacte minime la CT de control.
Precipitare in mediu apos cu solidificare dinspre suprafata externa spre cea interna
Posibilitate de intrerupere si reluarea injectarii in orice moment pe parcursul procedurii.
Referinte si Studii de cazuri publicate in literartura internationala de specialitate
pentru indicatiile de folosire.
Ambalat kit complet. Posibilitatea livrarii seturilor cu concentratii de 2 tipuri:
-pentru penetrarea maxima
-pentru ocluziile cu current inalt
Ambalat kit complet pregatit pentru lucru.
- flacon 6.0 ml EVOH
- flacon 6.0 ml DMSO
- seringi de 1 ml 3 buc.
- adapter pentru microcateter

32954

Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):

15.

Flow-diverter

2

Buc

Dispozitiv pentru embolizarea aneurismelor, împletit din fir de nitinol și platină, cu
flexibilitate sporită pentru vase sinuoase; radio-opacitate totală; suprafața firului
prelucrată electrochimic (pentru ca să permită o capacitate de trombogenitate minimă); capetele dispozitivului - cu bucle închise, să permită livrarea și ancorarea atraumatică; cu capacitatea de repoziționare în teacă, minim 3 markeri distali din platină
și iridiu, compatibil cu microcateter 0,027”. Suport in 3D reconstrucție morfologica si
alegerea mărimilor. Referințe la studii clinic - obligatoriu.
Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):
Dimensiuni obligatorii
Diametre stent solicitate: 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0. Lungimi stent - de la 15mm până la
50mm. Pentru a fi utilizat pentru vase cu diam. 2.5-6.0mm.

Valoarea estimată: 1 063 104 lei

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate
sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul
unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative

Nu □
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție

eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale;
capacitatea economică şi financiară;
capacitatea tehnică şi/sau profesională;
standarde de asigurare a calității;

II.

Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de
participare pentru contractul/contractele la care
se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

Contractul intră sub incidența Acordului privind Nu □
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

Da □

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
124, MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante
Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice
pentru anul 2022 (listă suplimentară 17)

Din 16.09.2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante

CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

IDNO

1016601000212

Adresa

CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, bl. Grigore Vieru 22/2

Numărul de telefon/fax

022/222-445

Adresa de e-mail ale autorității contractante

office@capcs.md

Adresa de internet ale autorității contractante

www.capcs.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

BOTICA Aurelia, 022-222 -364
dispozitive@capcs.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, SIA RSAP (MTeder)
direct, total și gratuit la documentația de atribuire
www.capcs.md
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015
privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)
autoritate centrală de achiziție

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 ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

Cod CPV

33100000-1

Obiectul de achiziții

Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul
2022 (listă suplimentară 17)

Informații despre obiectul achiziției:
Cod CPV

Nr.
Lot

3310000-1 1

Denumire Lot

Dispozitiv de
dezinfecție
și control al
infecțiilor
aerogene

Unitatea de
măsură

bucată

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată de către
autoritatea contractantă

12

Dispozitiv de dezinfecție și control al infecțiilor aerogene
Descriere Dispozitiv pentru dezinfecția aerului din încăpere prin
distrugerea: virușilor, bacteriilor, fungilor, compușilor organici
volatili
Parametru Specificație
Suprafața efectivă de prelucrare 220 - 260 m3/oră
Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganizme
Locul distrugerii microorganizmelor în interiorul dispozitivului
Tehnologia de baza generare de cîmp plazmatic
Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului
medical Fără restricții
Prezența de produse secundare (miros, radiație, alte) în rezultatul lucrului dispozitivului Fără de emisie a produselor secundare
Utilizarea consumabilelor fără utilizarea consumabilelor
Nivelul maximal de zgomot 40 - 45 dB
Viteza ventilatorului reglabilă, cu 2 trepte
Consum de energie maxim 20W/oră
Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz
Dovada eficacității asupra virușilor prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare internationale
Dovada eficacității asupra bacteriilor prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare internationale
Dovada eficacității asupra fungilor (micetelor) prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare internationale
Dovada eficacității asupra compușilor organici volatili prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare
internationale
Calitate și siguranța, certificări ISO 9001, ISO 14001, OHSAS18001
Metoda de montare / fixare pe perete vertical
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Frigider pentru reactivi
cu usa transparenta 100200L

Frigider pentru reactivi
cu usa transparenta 200300L
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bucată

bucată

3

Frigider pentru reactivi cu ușa transparenta 100200L
Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi
de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un
interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de
obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului.
Parametrul Specificația
Configuraţie mobil
Capacitatea 100 - 200 l da
Număr de rafturi ≥ 3
Uşa Număr 1
Transparentă da
Mecanism blocare cu cheie
Lumină interior da
Construcţie interioară materiale anti-bacterial
prevazut pentru prelucarare
Construcţie exterioară cu acoperire anticorozivă
Afisaj temperatură digital
Alarme acustică
vizuală
Răcire ventilată
Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C
Alimentare 220 V, 50 Hz
Refrigerent fară CFC / HCFC
Zgomot < 48 dB
Accesorii coşuri tip sertar, da

2

Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi
de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un
interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de
obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului.
Parametrul Specificația
Configuraţie mobil
Capacitatea 200 - 300 l da
Număr de rafturi ≥ 4
Uşa Număr 1
Transparentă da
Mecanism blocare cu cheie
Roţi da
Frîne da
Lumină interior da
Construcție interioară materiale anti-bacterial
prevăzut pentru prelucrare
Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă
Afisaj temperatură digital
Alarme acustică
vizuală
Răcire ventilată
Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C
Alimentare 220 V, 50 Hz
Refrigerent fară CFC / HCFC
Zgomot < 48 dB
Accesorii coşuri tip sertar, da
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Congelator
pentru laborator (Ultra-Low
freezer), vertical 100-200L

Frigider pentru reactivi
cu usa transparenta 400500L
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bucată

bucată

2

Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer),
vertical 100-200L
Cod 140600
Descriere Congelatoarele sunt concepute pentru
a oferi stocare specializată pentru probe biologice, culturi de celule și alte materiale sensibile la
temperatura
Parametrul Specificația
Configuraţie vertical
Capacitatea internă a camerei 100-200 litri
Număr de sertare, tip box ≥ 2 buc.
Uşa Externă min. 1
Mecanism blocare cu cheie
Roţi da
Construcție interioară oţel inoxidabil
Construcţie exterioară cu acoperire anticorozivă
Afişaj temperatură digital
ecran grafic / LED
Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export
pe stic USB da, cu soft inclus dacă este necesar
pentru citirea datelor exportate la calculator
Alarme acustică
vizuală
ușa deschisă
lipsa curentului electric
Posibilitatea de setare a alarmei limita maximă a
temperaturii
limita minimă a temperaturii
Baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor a alarmelor da, min. 48 ore
Răcire ventilată sau statică
Refrigerent fară CFC / HCFC
Domeniu de temperatură -50°C .. -86 °C
Alimentare 220 V, 50 Hz
Nivelul de zgomot ≤ 60 db

2

Frigider pentru reactivi cu ușa transparenta 400500L
Cod 140730
Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi
de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un
interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de
obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului.
Parametrul Specificația
Configuraţie mobil
Capacitatea 400-500 l
Număr de rafturi ≥ 6
Uşa Număr ≥ 1
Descriere transparenta
Mecanism blocare cu cheie
Roţi da
Frîne da
Lumină interior da
Construcţie interioară materiale anti-bacterial
prevazut pentru prelucarare
Construcţie exterioară cu acoperire anticorozivă
Afisaj temperatură digital
Alarme acustică
vizuală
Răcire ventilată
Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C
Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C
Alimentare 220 V, 50 Hz
Refrigerent fară CFC / HCFC
Zgomot < 50 dB
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3310000-1 9

Sistem de
perfuzie cu
încălzire

Sistem administrare
perfuzii sub
presiune

Lampă pentru
examinare,
braț flexibil
(caracteristici
de baza)

Aspirator
chirurgical
(performanță
avansată)
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bucată

bucată

bucată

bucată

Sistem de perfuzie cu încălzire
Descriere Sistem electric de încălzire a produselor sanguine / soluțiilor, utilizat pentru aplicații de transfuzie
sau infuzie cu scop de a preveni hipotermia la pacienți
Parametrul Specificația
Sistem de încălzire 2 plăci din aluminiu cu încălzire
Principiul de control al temperaturii Sistem de control
PID
Senzori de temperatură minim 2
Gama de temperatură la ieșire 30-37 ⁰C, ± 1,5 ⁰C
Debitul minim 50 ml/min. (la picurare liberă)
minim 150 ml/min. (utilizând o pompă 350 mmHg)
Display LCD sau LED
Timpul de preîncălzire 2-3 min.
Alarmă depășire limită setată acustic, vizual
Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz
Mecanism de fixare stativ de perfuzie

2

14

Sistem administrare perfuzii sub presiune
Descriere Este folosit pentru pungile cu plasma sau
soluțiile perfuzabile
Parametrul Specificația
Manometrul gradat da, 0-300 mmHg
Pară pentru creare presiune da
Majetă de tip sac da, pungi 500-1000 ml
Mâner de prindere pentru atârnare da

16

Lampă pentru examinare, braț flexibil (caracteristici de
baza)
Descriere Lampă de examinare cu braț flexibil, suport
rail clamp
Alimentare 220V, 50Hz.
Dimensiunea cîmpului luminos ≥ 120 mm
Temperatura culorii 4000 - 5500 K
Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED
Timpul de viață a LED-urilor ≥ 50 000 h
Braț flexibil da
Nivelul de iluminare la distanță de 50 cm minim 35 000
lux

6

Aspirator chirurgical (performanță avansată)
Cod 130350
Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o
presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sîngele şi lichidele care
se acumulează în zona operatorie şi obstrucţionează vizibilitatea
chirurgului.
Parametru Specificația
Limita maximă ≥ 670 mmHg
Rata de flux, l/min. ≥ 60 l/min
Indicator vacuum da, eroarea ≥±10%
Reglator aspirație da
Nivelul de zgomot, dBA ≤ 50 dBA
Vas colector “În timpul aspirării se utilizează doar
un vas colector” da
Selector mecanic de vas da
Numărul vaselor 2 buc.
Capacitatea, L ≥ 4 L
Protecție la umplere pentru fiecare vas da
Vas tip reutilizabil da
Suport “Container pentru amplasarea tubului
de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirarea” da
Suport cu rotile ≥ 4 roti
Roti cu frâna da, ≥ 2 buc.
Mâner pentru transportare da
Accesorii Pedală de pornire/oprire a aspirației da
“Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea
cablului de alimentare 220 V, 50 Hz” da
Filtru de unică utilizare 15 buc.
Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz
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120 000

IMSP Institutul de
Medicină
Urgentă

11 200

IMSP Institutul de
Medicină
Urgentă

160 000

IMSP Institutul de
Medicină
Urgentă

96 000

IMSP Institutul de
Medicină
Urgentă
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Cărucior
(scaun cu
rotile) pentru
transportarea
pacientilor

Butelii oxigen

Lampă pentru
operații

Autoclav
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bucată

bucată

bucată

bucată

25

Cărucior (scaun cu rotile) pentru transportarea pacientilor Descriere Cărucior cu rotile pliabil pentru transport
pacienti
Tip pacient adult
Mânere de transport da
Suprafață piele artificială sau nailon
Caracteristici Cadru contracție oțel vopsit sau inox
Mecanism de pliere rigid da
Role din față cauciuc dur
Ø, minim 20 cm
Roți spate rezistente la perforare
Ø, minim 60 cm
inel autopropulsat din oțel vopsit
Frâne pentru fiecare roată
Suport cotiera 1 pereche, tampon din PU
Suport picioare 1 pereche, detașabile
Suprafață scaun pacient Lățime ≥ 55 cm
Adâncime ≥ 45 cm
Sarcină maximă: minim 200 Kg

6

V=10 l. P=200 kpa. Reductor Bobrov

1

Tensiunea de alimentare 220V
2 Sateliți
a. Satelit principal LED 140.000 LUX
b. Satelit secundar LED 140.000 LUX
Sistem de montaj pe tavan cu flanșe și brațe ce permit
rotația satelitului principal 360 grade si rotația satelitului
secundar 300 grade
Specificații satelit principal si secundar:
– Diametrul câmpului de lumina reglabil: min. 17-28 cm
– Reglarea intensității luminoase: 5-100%
– Intensitate luminoasă: 140.000 lux / 1m
– Temperatura culorii: 4500K, ±500K;
– Indice de redare a culorii Ra=95
– Distanța de lucru: 60-150cm

1

Autoclav 200 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de
vacuum
Încărcare orizontală
Construcția interioară din oțel inox
Exterior metalic galvanizat sau oțel inox.
Securitate la supraîncălzire - da
Alarmă acustică, vizuală
Durata sterilizaăii reglabilă - da
Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5 programe
Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit -da
Control electronic Microprocesor
Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea
ciclului dacă este ușa deschisă - da
Ușa rămâne blocată până la sfârșitul procesului de sterilizare - da
Suprafața exterioara să nu se încălzească
Imprimantă termică - da
Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afișaj LED
Monitorizarea în timp real temperatura în camera de sterilizare
presiune (prin manometru sau digital)
vacuum (prin manometru sau digital)
Ciclu de sterilizare
Ciclu de presiune pozitivă
Ciclu de vacuum
Pre şi post vacuum selectabil
Sistem de uscare - da
Facilități de setare - timp
temperatura
eliberare automată a vaporilor, printară a rezultatelor răcire
rapidă
Volum interior 200 l, ± 20 l
Rafturi minim 4-6 buc
Precizie timp de sterilizare ± 1 min.
Gama de temperatură: 115 - 134 grade C
Precizie temperatură ± 2℃
Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare - da
Să fie inclus sistem de filtrare a apei utilizate pentru procesul de
sterilizare - da
Înregistrator date - da
Tip date imprimate pe hârtie: data, timp, temperatură, presiune
Cerințe de alimentare la rețeaua electrică: 380V, 50 Hz
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175 000

IMSP Institutul de
Medicină
Urgentă

18 500

IMSP Spitalul Clinic al
Ministerului
Sănătății

110 000

IMSP Spitalul Clinic al
Ministerului
Sănătății

350 000

IMSP Spitalul Clinic al
Ministerului
Sănătății
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bucată

2

Aparat electric ce produce apa distilata de înaltă
calitate, chiar și in condițiile utilizării unei surse de
apa de calitate scăzută cu domeniul de utilizare în
laborator, farmacie, medical.
Parametru Specificație
Recipient ≥ 2l
Capacitatea de distilare ≥ 25 l/h
Materialul carcasei oțel inox
Materialul de contact si elemente de încălzire oțel
inox pH 5,0-7
Conductivitate 0,056-5,0 µs/cm

15 000

IMSP Spitalul Clinic al
Ministerului
Sănătății

600 000

IMSP Institutul de
Cardiologie

APLICAŢII CLINICE General, cardiac, intracardiac
PROBE PORTURI

1

PROBE TIP, MHz
Linear
pazonul 4-12 Mhz

să fie acoperit dia-

Phased/Vector
pazonul 2,5-8 Mhz

să fie acoperit dia-

Convex să fie acoperit diapazonul 2-6

Mhz

ICE, intracardiac Eco
NIVELE DE GRI

2 - 11 MHz

≥256

GAMA DINAMICĂ ≥250dB
PREPROCESARE, Canale digitale

≥120000

POSTPROCESARE da
Moduri M-mod şi 2-D, Doppler, Doppler color
da (2D M, B regim, TTE, auto EF, smart Eco, TVI/TI,
TSI, MDI, LVO contrast, CardioLab/MacLab interfata, DTI, THI, , dinamic TCE,)

15

Ultrasonograf Cardiac,
Consola cu
Ultrasunete,
portabil

bucată

ICE

Tip

de ICE

Prezență modulul interfață pentru sonda

1

intracardiac

soft pentru vizualizare intracardiacă

da

Transductorul ICE de diametru 8-10 F 1

buc.

compatibilitate cu sonda intracardiaca
de ultrasunete da
FUNCŢIONALITĂŢI Măsurători digitale da
Diapazon dinamic selectabil da
Focalizare de transmisie ajustabilă

da

Focalizare de recepţie dinamică

da

Măsurători pe reluarea video da
PAN/ZOOM
da

imagine în timp real

imagine îngheţată da
STOCARE IMAGINI Capacitate

77
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Cine

da

Conexiune de tip DICOM 3.0 cu protecție datelor
personale la împărțirea datelor
da
Securitatea datelor personale
PACHETE DE ANALIZĂ

da

Cardiac da

Vascular optional
ICE, intracardiac Eco

da

diferite algoritme și programe
specializate de calculare al FE VS, al configurației
VM etc.
Memorie interna pentru stocare, GB
min 250 GB

de tip SSD,

Conectarea la monitor extern
da
Analizarea datelor		
nectare la sistemele Cloud
MONITOR

posibiitate de co-

minim 15” ecran sensorial

DIVIZARE MONITOR

da

ACCESORII
Troleu pentru portare/ stație
doc cu 4 porturi pentru probe și pachet de baterie
da
Imprimantă

da

Cablu ECG

da

Swift link-ul pentru conectarea cu transductorul intracardiac
da
GARANȚIE

minimum 12 luni

DESERVIRE
in perioada postgaranție

minimum 24 de luni

Termen de exploatare așteptat
minimum 7 ani
TRANING SI PREGĂTIREA SPECIALISTULUI
obligatoriu

I.

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere Nu □
protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor
Da □
programe de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în Nu □
temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte admiDa □
nistrative
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică şi financiară; capacitatea tehnică şi/sau profesională; standarde de asigurare a calității;
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Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă
anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Septembrie 2022

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

Contractul intră sub incidența Acordului privind Nu □
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale
a Comerțului

Da □

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în
JOUE)
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
124, MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante
Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în
cel mult 30 de zile de la dat a aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 01 din 13 septembrie 222
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
IDNO
Adresa
Numărul de telefon/fax
Adresa de e-mail ale autorității contractante
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de
atribuire

Primaria s.Caplani,r-n Ștefan Vodă
1007601005350
s.Caplani,r-n Ștefan Vodă
0242-43-259,0242-43-238
primariac@mail.ru
Tabunșcic Valeriu,068028908
Documentația de atribuire este anexată în
cadrul procedurii SIA RSAP

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr.
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti- APL de nivelul 1
vitate
(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă
formă de achiziție comună)

Informații despre obiectul achiziției:
Nr.
d/o
1

Cod CPV

Denumirea bunurilor, serviciilor sau
lucrărilor

Cantitate/
Unitate de
măsură

45251100-2

Construcția centralei
electrice fotovoltaice
cu puterea instalată de
200kw

Proiect

Descrierea achiziției

Valoarea estimată,
fără TVA (pentru
fiecare lot în parte)

Conform caietului de sarcini din
documentele de licitație

5282050,00 lei

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziție publică este rezervat unor Nu □
ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite Nu □
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau
al unor acte administrative
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

80

Da □

Da □
Cel mai bun raport calitate preț
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Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de
participare pentru contractul/contractele la care
se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Contractul intră sub incidența Acordului privind Nu □
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

Septembrie 2022

Sistem dinamic de achiziție

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
124, MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Contract de finanțare nr.111-S22610DL - 2022

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. ___ din ____________
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
IDNO
Adresa
Numărul de telefon/fax
Adresa de e-mail ale autorității contractante
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de
atribuire

IMSP SPITALUL DE STAT
1006601003968
Str. Drumul Viilor 34
022-72-90-41, 022-72-91-72
spitalds@ms.gov.md
Ghinguleak Diana, 022-72-91-72

https://achizitii.md/ro/ - SIA RSAP

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr.
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti- autoritatea contractantă este o autoritate
vitate
centrală de achiziţie si ob iectul principal de
activitate este presta re a serviciilor medico
(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă sanitare
formă de achiziție comună)

Informații despre obiectul achiziției:
Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea bunurilor, serviciilor sau
lucrărilor

15800000-6

Carne de pui broiler
categoria I,congelata
in cutii

15800000-6

Cantitate/
Unitate de
măsură

Pui cu fierbere rapida,
cenatuiti,categoria I,congelata in
cutii, HG nr.520 din 22.06.2010.
Orele 8-15 2 ori in saptamina

350000,00

Piept de pui

800 kg

Pieipt de pui refrigerat, ambalat 1
kg, calitatea superioara HG nr.520
din 22.06.2010. Orele 8-15 o dată
in saptamina

40000,00

15800000-6

Ficat de pui

300 kg

Refrigerat , ambalat de 0,5 – 1 kg,
HG nr.520 din 22.06.2010. Orele
8-15 o dată in saptamina

9000,00

15800000-6

Oua dietice de găină
cu coajă proaspete cu
masa nu mai mică de
54 gr

14000 kg

Cu coajă proaspete cu masa nu
mai mică de 54 gr. HG nr.1208 din
27.10.2008. Orele 8-15 2 ori in
saptamina

308000,00

15800000-6

Pește congelat Hec
hubbsi, fără cap

2000 kg

Fără cap , Gost 31339 HG din 2006 ,
Orele 8-15 o data in saptamina

52000,00

15800000-6

Lapte pasterizat 2,5%
în pachet de polietilenă
1l

6500 l

2,5% în pachet de polietilenă 1l.
HG nr.611 din 05.07.2010, Orele 8-9
zilnic

50000,00

2

4
5
6

fiecare lot în parte)

14000 kg

1

3

Descrierea achiziției

Valoarea estimată,
fără TVA (pentru
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15800000-6

Chefir 2,5% în pachet
de polietilenă 0,5l

5000 l

2,5% în pachet de polietilenă 0,5l ,
HG nr.611 din 05.07.2010 ,Orele 8-9
8zilnic

28800,00

15800000-6

Lapte integral
concentrat cu zahar
8,5% grăsime

50 kg

8,5% grăsime,în borcane de 380gr.,
HG nr.611 din 05.07.2010 ,Orele
8-15 o data in saptamina

1250,00

15800000-6

Brînză proaspătă de
vaci 9%grăsime în
pachet de polietilenă0,5 kg

3000 kg

9%grăsime în pachet de
polietilenă- 0,5 kg , HG nr.611 din
05.07.2010,Orele 8-9 zilnic

15800000-6

Smintînă ,pahare 20%,

600 kg

Pahare ,20%, HG nr.611 din
05.07.2010, Orele 8-9 zilnic

9000,00

15800000-6

Unt din smîntînă
dulce nesărat,72,5% în
ambalaj 10 kg

800 kg

Din smîntînă dulce nesărat,72,5%
cu grăsimi animaliere fără adaos de
grăsimi vegetale în ambalaj 10 kg,
HG nr.611 din 05.07.2010,Orele 8-9
de 2ori în săptămînă

72000,00

15800000-6

Unt din smîntînă
dulce nesărat,72,5% în
ambalaj 0,2 kg

1000 kg

Din smîntînă dulce nesărat,72,5%
cu grăsimi animaliere fără adaos de
grăsimi vegetale în ambalaj 0,2 kg,
HG nr.611 din 05.07.2010,Orele 8-9
de 2ori în săptămînă

14000,00

15800000-6

Cașcaval cu cheag tare
50% ambalat în vid

520 kg

Cu cheag tare 50% ambalat în vid
, SM 218 2001,HG611,Orele 8-9 o
data in saptamina

36400,00

15800000-6

Pâine din faină secara
0,6 kg

3000 kg

0,6 kg din făină secara calitatea
I,ambalat, feliat, HG 775 din
03.07.2007, Orele 8-9 zilnic

12000,00

15800000-6

Pîine cu tarite 0,6 kg

3000 kg

0,6 kg din faină de tărîța, ambalat,
feliat, HG 775 din 03.07.2007, Orele
8-9 zilnic

16500,00

15800000-6

Franzelă alba 0,45 kg

6000 kg

0,45 kg din făină grâu calitate
superioara, feliat,ambalat, HG 775
din 03.07.2007, Orele 8-9 zilnic

45000,00

15800000-6

Făină de grîu de 2kg

300 kg

Calitatea superioară ambalaj de
2kg, GOST 26791-89,
Orele
8-15 o data în lună

3000,00

15800000-6

Fidea sorturi tari de
grîu gr.A, ambalaj de
5 kg

400 kg

Calitatea superioară ,ambalaj
de 5 kg, gr.A GOST HG 775 din
03.07.2007, Orele 8-15 o data în
lună

4000,00

15800000-6

Cornișoare paste
făinoase gr.A, calitatea
I, ambalaj în cutii de
5 kg

400 kg

Calitatea I ,ambalaj în cutii de 5 kg
gr.A, HG 775 din 03.07.2007, Orele
8-15 o data în lună

4000,00

20

15800000-6

Covrigei cu mac în
pachet 0,5 kg

260 kg

HG 775 din 03.07.2007, Orele 8-15
o data în lună

2600,00

21

15800000-6

Covrigei cu tarîte în
pachet 0,5 kg

140 kg

HG 775 din 03.07.2007, Orele 8-15
o data în lună

1400,00

15800000-6

Biscuiți

200 kg

Ambalați în cutii, SM DSTU 3781
2005 HG 520 din 22.06.2010 Orele
8-15 o data în lună

4000,00

15800000-6

Turte dulci

100 kg

Ambalate în cutii, GOST 15810-96
HG 520 din 2.06.2010,Orele 8-15 o
data în săptămînă

2000,00

7
8

9
10

11

12

13
14
15
16
17

18

19

22
23

83

105000,00

20 SEPTEMBRIE 2022, MARȚI

24
25
26

15800000-6

Crupe de arpacaș în
ambalaj de 1 kg

600 kg

În ambalaj de 1 kg, HG 520 din
22.06.2010, Orele 8-15 o data în
lună

6000,00

15800000-6

Crupe de grîu Arnautca
în pachete 1 kg

200 kg

în pachete 1 kg, GOST 276-60,
Orele 8-15 o data în lună

2000,00

15800000-6

Crupe de grîu sfărîmate
în pachete 1 kg

200 kg

Sfărîmate în pachete 1 kg, GOST
276-60, Orele 8-15 o data în lună

2000,00

15800000-6

Crupe de porumb în
ambalaj de 1 kg

600 kg

În ambalaj de 1 kg, calitatea
superioara Malai Extra, HG 520 din
22.06.2010, Orele 8-15 o data în
lună

3300,00

15800000-6

Crupe de orz în
ambalaj de 1 kg

600 kg

În ambalaj de 1kg, calitatea
superioara, HG 520 din 22.06.2010,
Orele 8-15 o data în lună

1500,00

15800000-6

Crupe de mei în
pachete 1 kg

600 kg

În pachete 1 kg, calitatea
superioara, TУУ 158-00954544002-2005 GOST 572-60 HG nr.520
din 22.06.2013, Orele 8-15 o data
în lună

3600,00

15800000-6

Crupe de griș în
ambalaj1kg

800 kg

Calitatea superioară în ambalaj1kg,
HG nr.520 din 22.06.2013, Orele
8-15 o data în lună

3000,00

15800000-6

Fulgi de ovăs /
Hercules/ în pachet
0,5 kg – 1 kg, calitatea
superioara

1000 kg

În pachet 0,5 kg – 1 kg, calitatea
superioara, HG nr.520 din
22.06.2013, Orele 8-15 o data în
lună

6000,00

15800000-6

Orez slefuit rotund
întreg ambalat în
pachet 1kg

1000 kg

Slefuit rotund întreg,calitatea
superioară,ambalat în pachet
1kg, GOST 6292-93 HG nr.520 din
22.06.2010, Orele 8-15 o data în
lună

7500,00

15800000-6

Hrișcă ambalată în
pacete 1kg

1000 kg

Din boabe întregi de fierbere
rapidă,ambalată în pacete 1kg , HG
nr 202 din 11.01.2009, Orele 8-15 o
data în lună

20000,00

15800000-6

Mazăre uscată șlefuită
întreagă în pachete 1
kg

500 kg

Întreagă în pachete 1 kg, SF PT MD
67-38869887-003 2005, Orele 8-15
o data în 3 luni

2500,00

15800000-6

Mazăre conservată în
borcane 700 gr.

500 kg

Cu bob zbîrcit ambalată în borcane
700 gr.cal.superioară, GOST 1584290 SM 8947 2006, Orele 8-15 o data
în 3 luni

4000,00

15800000-6

Linte roșu

400 kg

În pachete de 1 kg, , Orele 8-15 o
dată în lună

600,00

Sare iodată în pachete
1kg

400 kg

În pachete 1kg , Orele 8-15 o data
în lună

800,00

15800000-6

Sare gemă calitatea I
în saci

200 kg

Calitatea I în saci,Orele8-15 o data
în lună

300,00

15800000-6

Sare de lămâie
50gr,ambalat pachet
polietilenă

10 kg

50gr,ambalat pachet polietilenă,
Orele 8-15 o data în lună

300,00

15800000-6

Amidon în pachet de
polietilenă 0,5 kg

40 kg

Ambalat în pachet de polietilenă
0,5 kg, Orele 8-15 o data în lună

2500,00

27

28

29

30

31

32

33

34

35
36
37
38
39
40
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41

15800000-6

Vanilină în ambalaj de
hîrtie a câte 0,02 gr

2 kg

În ambalaj de hîrtie a câte 0,02 gr.,
Orele 8-15 o data în lună

300,00

42

15800000-6

Piper negru boabe

4 kg

Ambalat în pachet de polietilenă
0,1 kg, Orele 8-15 o data în lună

460,00

15800000-6

Pastă de tomate 25%

140 kg

25%,calitatea superioară,borcane
500 gr., SM 247 2004,SM 248, Orele
8-15 o data în 3 luni

3750,00

15800000-6

Oțet 9%

150 l

9% în sticle de 1 litru, HG 1403 din
09.02.2008, Orele 8-15 o data în
lună

750,00

15800000-6

Ulei de floarea soarelui

1200 l

rafinat deodorizat,sticle de 1,0
litri, GOST 1129-93 HG nr.434 din
27.05.2010, Orele 8-15 o data în
lună

24000,00

15800000-6

Zahar tos în ambalaj
de 1 kg

150 kg

Din sfeclă de calitate standart
în ambalaj de 1 kg, HG 774 din
03.07.2007, Orele 8-15 o data în
lună

15000,00

15800000-6

Drojdie

10 kg

Presată în ambalaj de 100 gr., HG
520 din 22.06.2010, Orele 8-15 o
data în săptămînă

350,00

15800000-6

Fructe uscate neafumate
înasortiment/
mere,pere,prune,vișine/

500 kg

În saci 5.0-20.0 kg, HG 153/29 din
29.12.2007 GOST 1994-93, Orele
8-15 o data în lună

10000,00

15800000-6

Mere

700 kg

Proaspete, Orele 8-15 o data în
săptămînă

2000,00

15800000-6

Usturoi

5 kg

Legume calitative nestricate
Nealterat, Orele 8-15 o data în
săptămînă

3750,00

15800000-6

Patrunjel

25 kg

Legume calitative nestricate
Nealterată, Orele 8-15 o data în
săptămînă

1875,00

15800000-6

Mărar

25 kg

Legume calitative nestricate
Nealterată, Orele 8-15 o data în
săptămînă

1875,00

15800000-6

Cartofi

4000 kg

Legume calitative nestricate
Nealterați, în saci, Orele 8-15 2 ori
în săptămînă

24000,00

15800000-6

Varză

1500 kg

Legume calitative nestricate
Nealterață , în saci, Orele 8-15 2 ori
în săptămînă

22500,00

15800000-6

Ceapă

500 kg

Legume calitative nestricate
Nealterață , în saci, Orele 8-15 2 ori
în săptămînă

3000,00

15800000-6

Morcov

1000 kg

Legume calitative nestricate
Nealterați, în saci, Orele 8-15 2 ori
în săptămînă

7000,00

15800000-6

Sfeclă

1000 kg

Legume calitative nestricate
Nealterață , în saci, Orele 8-15 2 ori
în săptămînă

8000,00

15800000-6

Frunze de dafin

3 kg

În pachete 0,1 kg, Orele 8-15 o data
în lună

450,00

43
44

45

46

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
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15800000-6

Lămîii

30 kg

Fructe calitative nestricate
Nealerate,proaspete, Orele 8-15 2
ori în săptămînă

900,00

15800000-6

Soda de masa

120 kg

În pachete de 0,5 kg, o dată în lună

600,00
1366410

TOTAL

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziție publică este rezervat unor Nu □
ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite Nu □
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau
al unor acte administrative
Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Da □

Da □
cel mai mic preț , corespunderea tuturor parametrilor tehnici și prezentarea documentelor solicitate obligatoriu

Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de
participare pentru contractul/contractele la care
se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Contractul intră sub incidența Acordului privind Nu □
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

Octombrie - noiembriue

Licitație deschisă

Da □

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
124, MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din 16.09.2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:
Primaria satului Ermoclia
1007601005246
r. Stefan Voda, s. Ermoclia
024233236, 024233205
apl.ermoclia@mail.ru

Denumirea autorității contractante
IDNO
Adresa
Numărul de telefon/fax
Adresa de e-mail ale autorității contractante
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

Primar – Turcan Mihail, 024233236,
024233205, apl.ermoclia@mail.ru

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de
apl.ermoclia@mail.ru
atribuire
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr.
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti- Administratie publica locala, administrare publica
vitate
(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă
formă de achiziție comună)

Informații despre obiectul achiziției:
Nr.
d/o

1

Cod CPV

45247130-0

Denumirea bunurilor, serviciilor
sau lucrărilor

Cantitate/
Unitate de
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată,
fără TVA (pentru

1 lot

Lucrari de extindere a retelelor de apeduct si renovare
a sondelor arteziene existente
cu nr. cad.8519316.066 si nr.
cad.8519316.067 din s.Ermoclia,
r-nul Stefan Voda

4297200.00

fiecare lot în parte)

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziție publică este rezervat unor
ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau
al unor acte administrative
Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de
participare pentru contractul/contractele la care
se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

20.09.2022

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

Contractul intră sub incidența Acordului privind Nu □
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

Da □

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
124, MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
privind achiziționarea Reagenților și consumabilelor – sistem închis
pentru anul 2023
Nr. 32 din 16.09.2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
IDNO
Adresa
Numărul de telefon/fax
Adresa de e-mail ale autorității contractante
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține
accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr.
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de
atribuire)

IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei
Moșneaga”
1003600150783
Mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29
022 403 697
achizitiipublicescr@gmail.com
www.scr.md
Andrian CEBUC, 022 403 697

www.achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate Instituție Medico Sanitară Publică,
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă Prestarea serviciilor medicale populației
de achiziție comună)

Informații despre obiectul achiziției:
Nr.
d/o

Cantitate

Unitate
de măsură

Cod CPV

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor

1

33000000-0

Lot 1. Reagenţii şi consumabile pentru Coagulometru Automat SYSMEX
CS- 2500

1.1

33000000-0

Lot. 1.1 Thromborel S

61

set

Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX
CS- 2500

1.2

33000000-0

Lot. 1.2 Cuvettes

61

set

Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX
CS- 2500

1.3

33000000-0

Lot. 1.3 Pathromtin*SL

46

set

Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX
CS- 2500

1.4

33000000-0

Lot. 1.4 Calcium Chloride

14

set

Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX
CS- 2500

1.5

33000000-0

Lot. 1.5 Dade Thrombin

47

set

Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX
CS- 2500

Descrierea achiziției

Valoarea estimată,
fără TVA (pentru
fiecare lot în parte)
1670251,69
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1.6

33000000-0

Lot. 1.6 OVB

34

set

Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX
CS- 2500

1.7

33000000-0

Lot 1.7 CA Clean 1

78

set

Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX
CS- 2500

1.8

33000000-0

Lot 1.8 Test-Thrombin-Reagent

25

set

Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX
CS- 2500

1.9

33000000-0

Lot 1.9 Prot S Ac

14

set

Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX
CS- 2500

1.10

33000000-0

Lot.1.10 INNOVANCE*Antithrombin

20

set

Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX
CS- 2500

1.11

33000000-0

Lot. 1.11 Coagulation factor X deficient pla

35

set

Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX
CS- 2500

1.12

33000000-0

Lot. 1.12 Innovance Ddimer

35

set

Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX
CS- 2500

1.13

33000000-0

Lot. 1.13 Control N

22

set

Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX
CS- 2500

1.14

33000000-0

Lot. 1.14 Control P

17

set

Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX
CS- 2500

1.15

33000000-0

Lot. 1.15 Citrol 2

10

set

Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX
CS- 2500

1.16

33000000-0

Lot. 1.16 D-Dimer Control
1&2

17

set

Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX
CS- 2500

1.17

33000000-0

Lot. 1.17 PT Multi Calibrator

9

set

Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX
CS- 2500

1.18

33000000-0

Lot. 1.18 Standard Human
Plasma

2

set

Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX
CS- 2500

1.19

33000000-0

Lot. 1.19 SLD Minicup

2

set

Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX
CS- 2500

1.20

33000000-0

Lot. 1.20 HITACHI SAMPLE
CUP , 3 ML IN PS.

5

set

Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX
CS- 2500

2

33000000-0

Lot. 2 Reagenţii şi consumabile pentru Coagulometru Automat SYSMEX
CS- 2100 i

2.1

33000000-0

2.2

33000000-0

2.3

33000000-0

Lot. 2.1 INNOVIN

Lot. 2.2 ACTIN FS

Lot. 2.3 CALCIU CLORID
(25MM)

363337,00

2

set

Compatibil cu coagulometru automat Sysmex
CS-2100i

12

set

Compatibil cu coagulometru automat Sysmex
CS-2100i

3

set

Compatibil cu coagulometru automat Sysmex
CS-2100i
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2.4

33000000-0

Lot. 2.4 TEST TROMBIN (
3NIH)

12

set

Compatibil cu coagulometru automat Sysmex
CS-2100i

2.5

33000000-0

Lot. 2.5 TROMBIN (
100NIH)

24

set

Compatibil cu coagulometru automat Sysmex
CS-2100i

2.6

33000000-0

Lot. 2.6 OWREN’S VERONAL BUFFER

12

set

Compatibil cu coagulometru automat Sysmex
CS-2100i

2.7

33000000-0

5

set

Compatibil cu coagulometru automat Sysmex
CS-2100i

2.8

33000000-0

5

set

Compatibil cu coagulometru automat Sysmex
CS-2100i

2.9

33000000-0

Lot. 2.9MULTICALIBRATOR
P

1

set

Compatibil cu coagulometru automat Sysmex
CS-2100i

2.10

33000000-0

Lot. 2.10 STANDARD PLASMA

1

set

Compatibil cu coagulometru automat Sysmex
CS-2100i

2.11

33000000-0

36

set

Compatibil cu coagulometru automat Sysmex
CS-2100i

2.12

33000000-0

5

set

Compatibil cu coagulometru automat Sysmex
CS-2100i

2.13

33000000-0

25

set

Compatibil cu coagulometru automat Sysmex
CS-2100i

3

33000000-0

Lot. 3 Reagenţi , soluții
de spălare pentru Analizatorul ABL 835

3.1

33000000-0

Lot. 3.1 Soluţie deproteinizată pentru aparat ABL835
flac.100- ml

1

fl

3.2

33000000-0

Lot. 3.2 Soluţie pentru spălare aparat ABL835 600ml

50

fl

3.3

33000000-0

Lot. 3.3 Soluţie pentru calibrare 1 200ml

20

fl

3.4

33000000-0

Lot. 3.4 Soluţie pentru calibrare 2 200ml

10

fl

3.5

33000000-0

Lot. 3.5 Soluţie pentru curățare, 175ml

8

fl

3.6

33000000-0

Lot. 3.6 Gaz pentru calibrare 1, 34 bar

2

buc.

3.7

33000000-0

Lot. 3.7 Gaz pentru calibrare 2, 34 bar

1

buc

3.8

33000000-0

Lot. 3.8 Solutie pentru calibrare tHB,4fl

1

set

3.9

33000000-0

Lot. 3.9 Material de control
AutoCheck5+,nivel 2, 30fl

2

set

3.10

33000000-0

Lot. 3.10 Material de control AutoCheck5+,nivel 4,
30fl

2

set

3.11

33000000-0

Lot. 3.11 Inlet gasket, new
desing p/u ABL835

2

buc.

Lot. 2.7 CITROL N

Lot 2.8 CINTROL P

Lot. 2.11 CA CLEAN I

Lot. 2.12 CA CLEAN II

Lot. 2.13 CUVETTE SUC400A

436570,00
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Compatibil cu an ABL 835
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3.12

33000000-0

Lot. 3.12 Tub de pompa
p/u pompa de deseuri

2

buc.

3.13

33000000-0

Lot. 3.13 Tub de pompa
p/u pompa de solutii

1

buc.

3.14

33000000-0

Lot. 3.14 Tub de pompa
p/u modulul de electrolizi

2

buc.

3.15

33000000-0

Lot. 3.15 Membrane box
p/u electroliti Ref, 4 buc.

1

set

3.16

33000000-0

Lot. 3.16 Membrane box
p/u electroliti pCO2, 4 buc.

1

set

3.17

33000000-0

Lot. 3.17 Membrane box
p/u electroliti pO2, 4 buc.

1

set

3.18

33000000-0

Lot. 3.18 Membrane box
p/u electroliti K, 4 buc.

1

set

3.19

33000000-0

Lot. 3.19 Membrane box
p/u electroliti Na, 4 buc.

1

set

4

33000000-0

Lot. 4 Reagenţi şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Pentra
XL80

4.1

33000000-0

4.2

33000000-0

4.3

33000000-0

4.4

33000000-0

4.5

33000000-0

4.6

33000000-0

4.7

Lot. 4.1 ABX Diluent

Compatibil cu an ABL 835
Compatibil cu an ABL 835
Compatibil cu an ABL 835
Compatibil cu an ABL 835
Compatibil cu an ABL 835
Compatibil cu an ABL 835
Compatibil cu an ABL 835
Compatibil cu an ABL 835

347703,55

50

buc

Compatibil cu analizatorul
Hematologic Pentra XL80

40

buc

Compatibil cu analizatorul
Hematologic Pentra XL80

35

buc

Compatibil cu analizatorul
Hematologic Pentra XL80

73

buc

Compatibil cu analizatorul
Hematologic Pentra XL80

42

buc

Compatibil cu analizatorul
Hematologic Pentra XL80

Lot. 4.6 ABX Minoclair

2

buc

Compatibil cu analizatorul
Hematologic Pentra XL80

33000000-0

Lot. 4.7 Minocal calibrator

2

buc

Compatibil cu analizatorul
Hematologic Pentra XL80

4.8

33000000-0

Lot. 4.8 Difftrol L

12

set

Compatibil cu analizatorul
Hematologic Pentra XL80

4.9

33000000-0

Lot. 4.9 Difftrol N

12

set

Compatibil cu analizatorul
Hematologic Pentra XL80

4.10

33000000-0

Lot. 4.10 Difftrol H

12

set

Compatibil cu analizatorul
Hematologic Pentra XL80

Lot. 4.2 ABX Lysebio
Lot. 4.3 ABX Eosinofix
Lot. 4.4 ABX Basolyse II
Lot. 4.5 ABX Cleaner

Lot. 5 Reagenţi şi consumabile pentru Analizatorul automat pentru
determinarea VSH

217920,00

5

33000000-0

5.1

33000000-0

Lot. 5.1 Teste Transpoder
RF

60000

teste

Compatibil cu analizatorul
automat pentru determinarea VSH

5.2

33000000-0

Lot. 5.2 Control VSH 4x9
ml

3

set

Compatibil cu analizatorul
automat pentru determinarea VSH

6

33000000-0

Lot. 6 Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat
SYSMEX XN- 1000

6.1

33000000-0

Lot. 6.1 DCL -Cell pack DCL
20L

489949,80

95

92

flacon

Compatibil cu an Sysmex
XN1000
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6.2

33000000-0

Lot. 6.2 WNR - Lysercell
WNR 5,0L

13

flacon

Compatibil cu an Sysmex
XN1000

6.3

33000000-0

Lot. 6.3 WDF - Lysercell
WDF 2,0L

28

flacon

Compatibil cu an Sysmex
XN1000

6.4

33000000-0

Lot. 6.4 SULFOLYSER SLS
-220A 3*500ml

14

set

Compatibil cu an Sysmex
XN1000

6.5

33000000-0

Lot. 6.5 WNR - Fluorocell
WNR 2 x 82,0 ml

7

set

Compatibil cu an Sysmex
XN1000

6.6

33000000-0

Lot. 6.6 WDF - Fluorocell
WDF 2 x 22,0 ml

20

set

Compatibil cu an Sysmex
XN1000

6.7

33000000-0

Lot. 6.7 CellClean CL-50
50,0ml

55

flacon

Compatibil cu an Sysmex
XN1000

6.8

33000000-0

Lot. 6.8 XN Check L1
3,0ml

24

fl

Compatibil cu an Sysmex
XN1000

6.9

33000000-0

Lot. 6.9 XN Check L2
3,0ml

24

fl

Compatibil cu an Sysmex
XN1000

6.10

33000000-0

Lot. 6.10 XN Check L3
3,0ml

24

fl

Compatibil cu an Sysmex
XN1000

6.11

33000000-0

2

set

Compatibil cu an Sysmex
XN1000

Lot. 6.11 XN CAL

7

33000000-0

Lot. 7 Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Automat de urină
IRICELL 2000

7.1

33000000-0

Lot. 7.1 Wash solution 2x7L
Soluție de spălare iChem®VELOCITY™

18

kit

Compatibil cu analizatorul
Automat de urină IRICELL
2000

7.2

33000000-0

Lot. 7.2 IQ Lamina 2x7L

36

kit

Compatibil cu analizatorul
Automat de urină IRICELL
2000

7.3

33000000-0

Lot. 7.3 iChem®VELOCITY™
Strips

250

kit

Compatibil cu analizatorul
Automat de urină IRICELL
2000

7.4

33000000-0

Lot. 7.4 IRISpec CA/CB/CC
control

8

kit

Compatibil cu analizatorul
Automat de urină IRICELL
2000

7.5

33000000-0

Lot. 7.5 IQ Control/Focus
set

12

kit

Compatibil cu analizatorul
Automat de urină IRICELL
2000

7.6

33000000-0

Lot. 7.6 IQ Calibrator

3

kit

Compatibil cu analizatorul
Automat de urină IRICELL
2000

7.7

33000000-0

Lot. 7.7 iChem®VELOCITY™
CalCheck

4

kit

Compatibil cu analizatorul
Automat de urină IRICELL
2000

7.8

33000000-0

Lot. 7.8 Iris System Cleanser

1

kit

Compatibil cu analizatorul
Automat de urină IRICELL
2000

7.9

33000000-0

Lot. 7.9 Iris Diluent

1

kit

Compatibil cu analizatorul
Automat de urină IRICELL
2000

7.10

33000000-0

Lot. 7.10 Desiccant

12

kit

Compatibil cu analizatorul
Automat de urină IRICELL
2000

565181,40

93
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8

8.1

8.2

8.3
8.4
8.5

8.6

8.7
8.8
8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17
8.18

33000000-0
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Lot. 8 Reagenţi calibratori şi materiale de
control pentru analizatorul Cobas c311, Roche
Diagnostics, Germania,
sistem închis

641211,98

33000000-0

Lot. 8.1 Alanine Aminotransferase IFCC (ALTL
IFCC, 500T)

36

set

33000000-0

Lot. 8.2 Aspartate Aminotransferase IFCC (ASTL,
500T)

36

set

33000000-0

Lot. 8.3 Albumin Bromcresol Green (ALB BCG,300T)

55

set

Compatibili cu aparatulCobas c311; ( 1 set 300
teste)

33000000-0

Lot. 8.4 Alkaline Phosphatase IFCC (ALP IFCC, 400T)

1

set

Compatibili cu aparatulCobas c311;( 1 set 400 teste)

33000000-0

Lot. 8.5 Amylase (AMYL,
300T)

55

set

Compatibili cu aparatulCobas c311; ( 1 set 300
teste)

33000000-0

Lot. 8.6 Bilirubin-Direkt
(BIL-D, 350T)

24

set

Compatibili cu aparatulCobas c311; ( 1 set 350
teste)

33000000-0

Lot. 8.7 Bilirubin-Total
(BIL-T, 250T)

40

set

Compatibili cu aparatulCobas c311; ( 1 set 250
teste)

33000000-0

Lot. 8.8 Cholesterol (CHOL
HiCo, 400T)

1

set

Compatibili cu aparatulCobas c311;( 1 set 400 teste)

33000000-0

Lot. 8.9 C-Reactive Protein
(CRP, 250T)

10

set

Compatibili cu aparatulCobas c311; ( 1 set 250
teste)

33000000-0

Lot. 8.10 Creatinine Jaffe
(CREA-J, 700T)

30

set

Compatibili cu aparatulCobas c311; ( 1 set 700
teste)

33000000-0

Lot. 8.11 Glucose HK
(GLUC HK, 800T)

5

set

Compatibili cu aparatulCobas c311; ( 1 set 800
teste)

33000000-0

Lot. 8.12 Total Protein (TP,
300T)

50

set

Compatibili cu aparatulCobas c311; ( 1 set 300
teste)

33000000-0

Lot. 8.13 Triglycerides (TRIGL, 250T)

1

set

Compatibili cu aparatulCobas c311; ( 1 set 250
teste)

33000000-0

Lot. 8.14 Urea (UREAL,
500T)

40

set

Compatibili cu aparatulCobas c311; ( 1 set 500
teste)

33000000-0

Lot. 8.15 CK-MB100 T

30

set

Compatibili cu aparatulCobas c311; ( 1 set 100
teste)

33000000-0

Lot. 8.16 LDHI IFCC,300T

7

set

Compatibili cu aparatulCobas c311; ( 1 set 300
teste)

33000000-0

Lot. 8.17 Ferritin Gen. 4
(FERR)

10

set

Compatibili cu aparatulCobas c311; ( 1 set 250
teste)

33000000-0

Lot. 8.18 NaOH-D ( c-pack)

25

set

Compatibili cu aparatul
Cobas c311;

94

Compatibili cu aparatulCobas c311; ( 1 set 500
teste)
Compatibili cu aparatulCobas c311;( 1 set 500 teste)
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8.19
8.20
8.21
8.22
8.23
8.24
8.25
8.26
8.27
8.28
8.29
8.30
8.31
8.32
8.33
8.34
8.35
8.36
9

9.1

9.2
9.3

5

set

Compatibili cu aparatul
Cobas c311;

3

set

Compatibili cu aparatul
Cobas c311;

Lot. 8.21 cobas sample cup
(5000 buc)

3

set

Compatibili cu aparatul
Cobas c311;

33000000-0

Lot. 8.22 ISE Internal Standart Gen 2

10

set

Compatibili cu aparatul
Cobas c311;

33000000-0

Lot. 8.23 ISE Diluent Gen 2

4

set

Compatibili cu aparatul
Cobas c311;

33000000-0

Lot. 8.24 ISE Reference
Electrolyte Solution

5

set

Compatibili cu aparatul
Cobas c311;

33000000-0

Lot. 8.25 ISE Cleaning Solution

2

set

Compatibili cu aparatul
Cobas c311;

33000000-0

Lot. 8.26 ISE Standard low

5

set

Compatibili cu aparatul
Cobas c311; 1 set 60 t

33000000-0

Lot. 8.27 ISE Standard
high

5

set

Compatibili cu aparatul
Cobas c311; 1 set 60 t

33000000-0

Lot. 8.28 Detergent
1NaOH –D(2*1,8 L)

20

set

Compatibili cu aparatul
Cobas c311; 2* 1,8 L

33000000-0

Lot. 8.29 Detergent 2 Acid
Wash 2*2 L

3

set

Compatibili cu aparatul
Cobas c311; 2*2 L

33000000-0

Lot. 8.30 Sample Cleaner 1,
cobas c

2

set

Compatibili cu aparatul
Cobas c311;

33000000-0

Lot. 8.31 ECOtergent C311

55

set

Compatibili cu aparatul
Cobas c311;

33000000-0

Lot. 8.32 PreciControl ClinChem Multi 1

2

set

Compatibili cu aparatul
Cobas c311;

33000000-0

Lot. 8.33 PreciControl ClinChem Multi 2

2

set

Compatibili cu aparatulCobas c311, set-100 teste

33000000-0

Lot. 8.34 CFAS

2

set

Compatibili cu aparatulCobas c311, set-36 teste

33000000-0

Lot. 8.35 CFAS-CK MB

2

set

Compatibili cu aparatul
Cobas c311, set-6 teste

33000000-0

Lot. 8.36 Cfas Proteins

2

set

Compatibili cu aparatulCobas c311, set-5 teste

33000000-0

Lot. 9 Reagenţi pentru
analizatorul Vitek 2 Compact sistem închis.

33000000-0

Lot. 9.1 Carduri pentru
identificarea bacililor
Gram negativi

150

set

Compatibil cu analizatorul
Vitek 2 Compact

33000000-0

Lot. 9.2 Carduri pentru
identificarea coci Gram
pozitive

52

set

Compatibil cu analizatorul
Vitek 2 Compact

33000000-0

Lot. 9.3 Carduri pentru
identificarea fungiilor

5

set

33000000-0

Lot. 9.4 Carduri pentru
identificarea bacteriilor
anaerobe şi Corynebacteriilor

2

set

Lot. 9.5 Solutie Suspensie
(NaCl 0.45%)

25

set

33000000-0

Lot. 8.19 9% NaCl Diluent
(c-pack)

33000000-0

Lot. 8.20 SMS (c-pack)

33000000-0

9.4

9.5
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33000000-0

861734,22

95

Compatibil cu analizatorul
Vitek 2 Compact
Compatibil cu analizatorul
Vitek 2 Compact

set 3 fl. X 500ml
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33000000-0
9.6
33000000-0
9.7
33000000-0

9.15

9.16
10

Lot. 9.9 Carduri pentru testarea sensibilităţii bacililor
Gram negative AST N 204

50

set

33000000-0

Lot. 9.10 Carduri pentru
testarea sensibilităţii bacililor Gram negative AST
GN 75

30

set

Compatibil cu analizatorul
Vitek 2 Compact

Compatibil cu analizatorul
Vitek 2 Compact

Compatibil cu analizatorul
Vitek 2 Compact

Compatibil cu analizator
Vitek 2 Compact
Compatibil cu analizatorul
Vitek 2 Compact

Compatibil cu analizatorul
Vitek 2 Compact

Lot. 9.11 Carduri pentru
testarea sensibilităţii bacililor Gram negative multirezistente şi bacililor Gram
negative nefermentative
AST 222

70

set

33000000-0

Lot. 9.12 Carduri pentru
testarea sensibilităţii fungilor

5

set

Compatibil cu analizatorul
Vitek 2 Compact

33000000-0

Lot. 9.13 Carduri pentru
identificarea Neisseria si
Haemophilus

1

set

Compatibil cu analizatorul
Vitek 2 Compact

33000000-0

Lot. 9.14 Enterobacter hormaechei ATCC 700323

1

set

Compatibil cu analizatorul
Vitek 2 Compact . Flacon
cu 6 tulpini

33000000-0

Lot. 9.15 Enterococus casseliflavus ATCC 700327

1

set

Compatibil cu analizatorul
Vitek 2 Compact . Flacon
cu 6 tulpini

33000000-0

Lot. 9.16 Tuburi din polisteren pentru analizatorul
Vitek 2 Compact

6

set

Tuburi din polisteren
12x75 mm, clare , set=1cutie x 2000 buc.

33000000-0
33000000-0

10.1

33000000-0
10.2

33000000-0
10.3

set

33000000-0

9.11

9.14

40

set

33000000-0

9.13

set

10

9.10

9.12

Lot. 9.7 Carduri pentru
testarea sensibilităţii bacteriilor Gram pozitive AST
592

2

Lot. 9.8 Carduri pentru
testarea sensibilităţii bacteriilor Gram pozitive AST
GP67

9.8

9.9

Lot. 9.6 Carduri pentru
testarea sensibilităţii bacteriilor Gram pozitive
AST-ST01
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Lot. 10 Reagenţi pentru
sistem automat BacT/
ALERT 3D
Lot. 10.1 Reagenţi pentru
examinarea produselor
sanguine la prezenţa germenilor microbiene anaerobi BacT/ALERT FN Plus
Lot. 10.2 Reagenţi pentru
examinarea produselor
sanguine la prezenţa germenilor microbiene aerobi
BacT/ALERT FA Plus
Lot. 10.3 Reagenţi pentru
examinarea produselor
sanguine la prezenţa germenilor microbiene aerobi
şi facultativ anaerobi, de
uz pediatric BacT/ALERT
FP Plus

878451,00

3200

3500

flacon

flacon

Compatibil cu sistem automat BacT/ALERT 3D

Compatibil cu sistem automat BacT/ALERT 3D

Compatibil cu sistem automat BacT/ALERT 3D
100

96

flacon
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33000000-0
10.4

11

11.1
11.2
11.3
11.4

11.5

11.6

11.7
12

12.1
12.2
12.3

33000000-0
33000000-0

33000000-0
33000000-0
33000000-0

33000000-0

33000000-0

33000000-0

33000000-0
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Lot. 10.4 Ace sterile combatibil cu flacoane de hemocultura pentru sistem
automat BacT/ALERT 3D

buc

Lot. 11 Reagenţi p/u analizator HematologicYumizen H 500

591994,00

Lot. 11.1 ABX Diluent20 L

30

buc

Ambalaj 20 l, compatibili
cu analizatorul hematologic Yumizen H500

Lot. 11.2 Lizant unic

38

buc

Ambalaj 1 l.,compatibili cu
analizatorul Yumizen H500

Lot. 11.3 Reactiv pentru
curăţare

20

fl

Ambalaj 1 l,compatibili cu
analizatorul Yumizen H500

Lot. 11.4 Reactiv pentru
întreţinere

8

buc

Ambalaj 0,5 l, compatibili
cu analizatorul Yumizen
H500

Lot. 11.5 Material de control N2*3ml

24

buc

Ambalaj 2*3 ml,compatibili cu analizatorul Yumizen H500

Lot. 11.6 Material de control L2*3 ml

24

buc

Ambalaj 2*3 ml,compatibili cu analizatorul Yumizen H500

Lot. 11.7 Material de control H2*3 ml

24

buc

Ambalaj 2*3 ml,compatibili cu analizatorul Yumizen H500

Lot. 12 Reagenti şi consumabile compatibili cu an.
FIA 8000

816080,00

33000000-0

Lot. 12.1 PCT Control /
nivel:1/2/3(scăzut,-mediu,
înalt)

2

set

33000000-0

Lot. 12.2Nt- proBNP control

2

set

33000000-0

Lot. 12.3 CK-MB/cTnI/Myo
Control /nivel:1/2/3(scăzut,-mediu, înalt)

2

set

33000000-0

Lot. 12.4 Strip-test pentru
determinarea semicantitativă a procalcitoninei în ser,
sensibilitatea ≤ 0,5 ng/ml
(91,3%), specifitatea 93,5%
, precisitatea 98,5%

12.4

33000000-0

Lot. 12.5 NT- proBNP

33000000-0
12.6

Lot. 12.6 Proteina bisodiumerica (Troponina I, mioglobina, creatinchinaza).
Metoda imunofluorescentă,sensibilitate 95%,specificitate 98%

13

33000000-0

Lot. 13 Reagenți și consumabile pentru analizator
de gaze a sîngelui „Rapid
Point 500”

13.1

33000000-0

12.5

1500

Ace sterile combatibil cu
flacoane de hemocultura
pentru sistem automat
BacT/ALERT 3D

Lot 13.1 Cartuș 750 teste

Reagenti şi consumabile
compatibili cu an. FIA 8000
Reagenti şi consumabile
compatibili cu an. FIA 8000
Reagenti şi consumabile
compatibili cu an. FIA 8000
Reagenti şi consumabile
compatibili cu an. FIA 8000

5000

buc

1060

buc.

Reagenti şi consumabile
compatibili cu an. FIA 8000
Reagenti şi consumabile
compatibili cu an. FIA 8000

1260

buc.

3294715,44

80

97

buc.

Compatibil cu an Siemens
Rapid Point 500
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13.2

33000000-0

Lot 13.1 Cartuș de spălare
(1*4) set

80

buc.

Compatibil cu an Siemens
Rapid Point 500

13.3

33000000-0

Lot 13.2 Rapid QC
Complete N1

4

set

Compatibil cu an Siemens
Rapid Point 500

13.4

33000000-0

Lot 13.4 Rapid QC
Complete N2

4

set

Compatibil cu an Siemens
Rapid Point 500

13.5

33000000-0

Lot. 13.5 Rapid QC
Complete N3

4

set

Compatibil cu an Siemens
Rapid Point 500

33000000-0

Lot.14 Reagenți pentru
analizatorul automat de
electroforeza SAS-1/2,
Helena Biosciences, Marea Britanie Consumabile

14

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

33000000-0

Lot. 14.1 SAS-1 SP-24 Kit

33000000-0

Lot. 14.2 SAS-1 SP-6 SB Kit

33000000-0

Lot. 14.3 Kemtrol Serum
Control - Normal Kit
10x2ml

33000000-0

Lot. 14.4 Kemtrol Serum
Control - Abormal Kit
10x2ml

33000000-0

Lot. 14.5 SAS -1 Lactate
Dehydrogenase Vis Kit 120
tests

89872,00

3

6

1

1

1

set

Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena 1 set
240 teste

set

Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena 1 set
60 teste

set

Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena
Kemtrol Serum Control
- Normal Kit 10x2ml

set

Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena
Kemtrol Serum Control
- Abormal Kit 10x2ml

set

Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena 1 set
120 teste

14.6

33000000-0

Lot. 14.6 LD Control 5x2 ml

1

set

Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena LD
Control - Kit 5x2ml

14.7

33000000-0

Lot. 14.7 Incubation
Chamber

1

buc

Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena

14.8

33000000-0

Lot. 14.8 SAS-1 Lipo Kit 120
teste

1

set

Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena 1 set
120 teste

14.9

33000000-0

Lot. 14.9 Lipotrol Control
5x1 ml

1

set

Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena

set

Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena
Disposable Sample Cups
1x100

set

Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena SAS-1
Applicators 1x50

14.10

14.11

33000000-0

Lot. 14.10 Disposable Sample Cups 1x100

33000000-0

Lot. 14.11 SAS-1 Applicators 1x50

1

1

98
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14.12

15

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9
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33000000-0

Lot. 14.12 REP PREP 1X250

33000000-0

Lot. 15 Reagenţi calibratori ,consumabile materiale de control pentru
analizatorul biochimic
BS-800 Mindray China
sistem închis

33000000-0

33000000-0

33000000-0

33000000-0

33000000-0

33000000-0

33000000-0

33000000-0

33000000-0

Lot. 15.1 Albumina

Lot. 15.2 Fosfataza alcalina

Lot. 15.3 Alanil aminoTransferaza (ALT)

Lot. 15.4 Amilaza

Lot. 15.5 Antistreptolizina-O

Lot. 15.6 Aspartat aminoTransferaza (AST)

Lot. 15.7 Calciu

Lot. 15.8 Colinesteraza

Lot. 15.9 Creatin Kinaza
(CK)

1

set

Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena REP
PREP 1X250

1687039,73

10

9

15

24

13

15

16

6

4

99

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800
Mindray China sistem
închis Set R:6×60 mL, in set
maxim 1620 teste

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis
Set R1:6×58 mL+R2:3×32
mL, in set maxim 2400
teste

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis
Set R1:6×57 mL+R2:3×32
mL, in set maxim 2400
teste

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis
Set R1:4×45 mL+R2:4×12
mL, in set maxim 1120
teste

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis
Set R1:2×40 mL+R2:2×40
mL+Calibrator:1×0.5 mL,
in set maxim 584 teste

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis
Set R1:6×57 mL+R2:3×32
mL, in set maxim 2400
teste

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800
Mindray China sistem
închis Set R:4×45 mL, in set
maxim 790 teste

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis
Set R1:4×40 mL+R2:2×16
mL+Calibrator:1×3
mL+Control:1×5 mL, in set
maxim 920 teste

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis
Set R1:3×42 mL+R2:3×12
mL, in set maxim 540 teste
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15.10

15.11

15.12

15.13

15.14

15.15

15.16

15.17

15.18

33000000-0

33000000-0

33000000-0

33000000-0

33000000-0

33000000-0

33000000-0

33000000-0

33000000-0
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Lot. 15.10 Creatin Kinaza
MB (CK-MB)

Lot. 15.11 Creatinina

Lot. 15.12 Proteina C-reactiva

Lot. 15.13 Bilirubina directa

Lot. 15.14 Fier

Lot. 15.15 Feritina

Lot. 15.16 γ- Glutamil Transpeptidaza

Lot. 15.17 Glucoza

Lot. 15.18 Hemoglobina
glicozilata

4

24

25

22

8

50

8

16

6

100

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800
Mindray China sistem închisSet R1:3×42
mL+R2:3×12 mL, in set
maxim 540 teste

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800
Mindray China sistem închisSet R1:4×59
mL+R2:2×42 mL, in set
maxim 1700 teste

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800
Mindray China sistem închisSet R1:2×35
mL+R2:2×10 mL, in set
maxim 450 teste

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800
Mindray China sistem închisSet R1:4×48
mL+R2:4×12 mL, in set
maxim 888 teste

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800
Mindray China sistem închisSet R1:4×40
mL+R2:2×16 mL+Calibrator:1×1.5 mL+Control:1×5
mL, in set maxim 920 teste

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800
Mindray China sistem închisSet R1:1×20
mL+R2:1×12 mL, in set
maxim 140 teste

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800
Mindray China sistem închisSet R1:6×57
mL+R2:3×32 mL, in set
maxim 2400 teste

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800
Mindray China sistem închisSet R1:6×60
mL+R2:3×32 mL, in set
maxim 1860 teste

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800
Mindray China sistem
închisSet R(Hb):2×40
mL+R1(HbA1c):2×40
mL+R2(HbA1c):2×15
mL+Pretreatment Solution:2×150 mL, in set maxim
520 teste

20 SEPTEMBRIE 2022, MARȚI

15.19

15.20

15.21

15.22

15.23

15.24

15.25

15.26

15.27

15.28

33000000-0

33000000-0

33000000-0

33000000-0

33000000-0

33000000-0

33000000-0

33000000-0

33000000-0

33000000-0
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Lot. 15.19 HDL-colesterol

Lot. 15.20 Proteina C-reactiva inalta sensibilitate

Lot. 15.21 Imunoglobulina
A

Lot. 15.22 Imunoglobulina
G

Lot. 15.23 Imunoglobulina
M

Lot. 15.24 Lactat-dehidrogenaza

Lot. 15.25 LDL-colesterol

Lot. 15.26 Lipaza

Lot. 15.27 Microalbumina

Lot. 15.28 Magneziu

6

2

5

5

6

6

6

20

4

7
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set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800
Mindray China sistem închisSet R1:4×58
mL+R2:2×42 mL, in set
maxim 1370 teste

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800
Mindray China sistem închisSet R1:2×40
mL+R2:2×40 mL+Calibrator:5×1 mL, in set maxim
550 teste

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800
Mindray China sistem închisSet R1:2×40
mL+R2:2×20 mL, in set
maxim 470 teste

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800
Mindray China sistem închisSet R1:2×40
mL+R2:2×20 mL, in set
maxim 470 teste

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800
Mindray China sistem închisSet R1:2×35
mL+R2:2×10 mL, in set
maxim 390 teste

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800
Mindray China sistem închisSet R1:4×42
mL+R2:4×12 mL, in set
maxim 1120 teste

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800
Mindray China sistem închisSet R1:4×58
mL+R2:2×42 mL, in set
maxim 1370 teste

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800
Mindray China sistem închisSet R1:2×40
mL+R2:2×10 mL+Calibrator:1×3 mL+Control:1×5
mL, in set maxim 350 teste

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800
Mindray China sistem închisSet R1:3×50
mL+R2:3×11 mL, in set
maxim 1070 teste

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800
Mindray China sistem
închisSet R:4×45 mL, in set
maxim 790 teste

20 SEPTEMBRIE 2022, MARȚI

15.29

15.30

15.31

15.32

15.33

15.34

15.35

15.36

15.37

15.38

33000000-0

33000000-0

33000000-0

33000000-0

33000000-0

33000000-0

33000000-0

33000000-0

33000000-0

33000000-0
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Lot. 15.29 Fosfor

Lot. 15.30 Factor reumatoud

Lot. 15.31 Bilirubina Totala

Lot. 15.32 Colesterol

Lot. 15.33 Trigliceride

Lot. 15.34 Proteine Totale

Lot. 15.35 Transferrina

Lot. 15.36 Acid Uric

Lot. 15.37 Capacitatea de
legare ale fierului

Lot. 15.38 Uree

3

20

26

8

7

8

2

4

1

20
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set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800
Mindray China sistem
închisSet R:4×45 mL, in set
maxim 790 teste

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800
Mindray China sistem închisSet R1:2×40
mL+R2:2×11 mL+Calibrator:5×0.5 mL, in set maxim
394 teste

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800
Mindray China sistem închisSet R1:4×48
mL+R2:4×12 mL, in set
maxim 724 teste

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800
Mindray China sistem
închisSet R:6×60 mL, in set
maxim 1620 teste

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800
Mindray China sistem
închisSet R:6×60 mL, in set
maxim 1620 teste

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800
Mindray China sistem
închisSet R:6×60 mL, in set
maxim 2580 teste

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800
Mindray China sistem închisSet R1:1×45
mL+R2:1×7 mL, in set maxim 200 teste

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800
Mindray China sistem închisSet R1:6×60
mL+R2:3×32 mL, in set
maxim 2050 teste

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800
Mindray China sistem închisSet R1:4×54
mL+R2:4×16 mL+Cal:1×1
mL, in set maxim 1864
teste

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800
Mindray China sistem închisSet R1:6×58
mL+R2:3×32 mL, in set
maxim 1550 teste

20 SEPTEMBRIE 2022, MARȚI

15.39

15.40

15.41

15.42

15.43

15.44

33000000-0

33000000-0

33000000-0

33000000-0

33000000-0

33000000-0
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Lot. 15.39 Amilaza pancreatica

Lot. 15.40 Amoniac

Lot. 15.41 Cupru

Lot. 15.42 Acizi biliari

Lot. 15.43 Complement C3

Lot. 15.44 Complement C4

5

5

1

3

3

3

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800
Mindray China sistem
închisSet 2x60ml +
2x15ml, in set maxim 600
teste

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis
Set 27 ml, in set maxim 81
teste

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis
in set maxim 325 teste

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis
in set maxim 1120 teste

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis
set R 1 2x 40ml R2 2x20
ml in set maxim 470 teste

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis
set R 1 2x 38ml R2 2x15
ml in set maxim 390 teste

15.45

33000000-0

Lot. 15.45 Ceruloplasmina

1

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis
in set maxim 144 teste

15.46

33000000-0

Lot. 15.46 Multi Sera Calibrator

2

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis

15.47

33000000-0

Lot. 15.47 Specific Proteins
Calibrator

5

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis

15.48

33000000-0

Lot. 15.48 Lipids Calibrator

2

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis

15.49

33000000-0

Lot. 15.49 CK-MB Calibrator

1

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis

15.50

33000000-0

Lot. 15.50 FER calibrator

3

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis

15.51

33000000-0

Lot. 15.51 MALB calibrator

2

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis

15.52

33000000-0

Lot. 15.52 TRF calibrator

1

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis

15.53

33000000-0

Lot. 15.53 HbA1c Calibrator

2

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis

15.54

33000000-0

Lot. 15.54 BIOCHEMISTRY
CALIBRATOR HUMAN

1

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis
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15.55

33000000-0

Lot. 15.55 AMMONIA-ETHANOL-CO2 STANDARD

1

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis

15.56

33000000-0

Lot. 15.56 Copper calibrator

1

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis

15.57

33000000-0

Lot. 15.57 Ceruplasmin
calibrator

1

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis

15.58

33000000-0

Lot. 15.58 HbA1c Control P

6

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis

15.59

33000000-0

Lot. 15.59 HbA1c Control N

6

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis

15.60

33000000-0

Lot. 15.60 UIBC control

1

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis

15.61

33000000-0

Lot. 15.61 MALB control

3

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis

15.62

33000000-0

Lot. 15.62 TRF control

1

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis

15.63

33000000-0

Lot. 15.63 ClinChem Multi
Control (level 1)

6

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis

15.64

33000000-0

6

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis

15.65

33000000-0

Lot. 15.65 ASO/CRP/RF
Triple Control

5

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis

15.66

33000000-0

Lot. 15.66 BIOCHEMISTRY
CONTROL SERUM I (HUMAN)

1

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis

15.67

33000000-0

Lot. 15.67 BIOCHEMISTRY
CONTROL SERUM II (HUMAN)

1

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis

15.68

33000000-0

Lot. 15.68 AMMONIA-ETHANOL-CO2 LEVEL I

1

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis

15.69

33000000-0

Lot. 15.69 AMMONIA-ETHANOL-CO2 LEVEL
II

1

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis

15.70

33000000-0

Lot. 15.70 Copper control
LEVEL I

1

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis

15.71

33000000-0

Lot. 15.71 Copper control
LEVEL II

1

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis

15.72

33000000-0

Lot. 15.72 Ceruloplasmin
control LEVEL I

1

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis

15.73

33000000-0

Lot. 15.73 Ceruloplasmin
control LEVEL II

1

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis

Lot. 15.64 ClinChem Multi
Control (level 2)
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15.74

33000000-0

Lot. 15.74 Acizi Biliari control

2

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis

15.75

33000000-0

Lot. 15.75 CD80 Detergent

28

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis

15.76

33000000-0

Lot. 15.76 MR Buffer Solution

48

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis

15.77

33000000-0

Lot. 15.77 MR Detergent
Solution

3

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis

15.78

33000000-0

Lot. 15.78 MR Serum Standard

4

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis

15.79

33000000-0

Lot. 15.79 Sodium Electrode

6

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis

15.80

33000000-0

Lot. 15.80 Potassium Electrode

6

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis

15.81

33000000-0

Lot. 15.81 Chloride Electrode

6

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis

15.82

33000000-0

Lot. 15.82 Reference Electrode

6

set

Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis

33000000-0

Lot. 16 Reagenţi, calibratori, materiale de control
și consumabile pentru
analizator imunologic
automat Cobas Pro e801
(sistem închis)

33000000-0

Lot. 16.1 C-Peptide Elecsys
E2G 100

33000000-0

Lot. 16.2 Testosterone G2
Elecsys E2G 300

33000000-0

Lot. 16.3 IgE G2 Elecsys
E2G 100

33000000-0

Lot. 16.4 FT4 G2 Elecsys
E2G 300

33000000-0

Lot. 16.5 AFP Elecsys E2G
300

33000000-0

Lot. 16.6 Anti-TPO Elecsys
E2G 300

16

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

2249757,05

15

2

10

9

15

6
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set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

20 SEPTEMBRIE 2022, MARȚI

16.7

16.8

16.9

16.10

16.11

16.12

16.13

16.14

16.15

16.16

16.17

16.18

16.19

16.20

16.21

33000000-0

Lot. 16.7 Anti-HBs G2 Elecsys E2G 300

33000000-0

Lot. 16.8 CEA Elecsys E2G
300

33000000-0

Lot. 16.9 Cortisol G2 Elecsys E2G 300

33000000-0

Lot. 16.10 FT3 G3 Elecsys
E2G 300

33000000-0

Lot. 16.11 TSH Elecsys E2G
300

33000000-0

Lot. 16.12 CA 125 G2 Elecsys E2G 300

33000000-0

Lot. 16.13 Prolactin G2
Elecsys E2G 300

33000000-0

Lot. 16.14 Anti-HBc G2
Elecsys E2G 300

33000000-0

Lot. 16.15 Anti-HBc IgM
Elecsys 300

33000000-0

Lot. 16.16 Total PSA Elecsys
E2G 300

33000000-0

Lot. 16.17 Anti-HCV G2
Elecsys E2G 300

33000000-0

Lot. 16.18 PTH Elecsys E2G
300

33000000-0

Lot. 16.19 CA 19-9 Elecsys
E2G 300

33000000-0

Lot. 16.20 ACTH Elecsys
E2G 100

33000000-0

Lot. 16.21 HBsAg G2 Elecsys E2G 300

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 74

7

15

3

4

20

9

3

14

2

15

20

4

15

3

20
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set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)
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16.22

16.23

16.24

16.25

16.26

16.27

16.28

16.29

16.30

16.31

16.32

16.33

16.34

16.35

16.36

33000000-0

Lot. 16.22 HBeAg G2 Elecsys E2G 300

33000000-0

Lot. 16.23 Anti-HBeAg G2
Elecsys E2G 300

33000000-0

Lot. 16.24 Anti-CCP Elecsys
E2G 300

33000000-0

Lot. 16.25 T3 Elecsys E2G
300

33000000-0

Lot. 16.26 T4 Elecsys E2G
300

33000000-0

Lot. 16.27 IGF-1 Elecsys
E2G 100

33000000-0

Lot. 16.28 Calcitonin Elecsys E2G 100

33000000-0

Lot. 16.29 Vitamin D total
Elecsys E2G 300

33000000-0

Lot. 16.30 Insulin Elecsys
E2G 100

33000000-0

Lot. 16.31 Vitamin B12
Elecsys E2G 300

33000000-0

Lot. 16.32 PreciControl
Universal Elecsys V2

33000000-0

Lot. 16.33 PreciControl TM
Elecsys

33000000-0

Lot. 16.34 PreciControl
Thyro AB Elecsys V2

33000000-0

Lot. 16.35 PreciControl
Varia Elecsys

33000000-0

Lot. 16.36 Anti-HBc G2 PC
Elecsys
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2

2

20

2

2

2

5

10

2

3

5

4

3

3

2
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set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)
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16.37

16.38

16.39

16.40

16.41

16.42

16.43

16.44

16.45

16.46

16.47

16.48

16.49

16.50

33000000-0

Lot. 16.37 Anti-HBc IgM PC
Elecsys

33000000-0

Lot. 16.38 HBsAg PC Elecsys

33000000-0

Lot. 16.39 HBeAg PC Elecsys

33000000-0

Lot. 16.40 Anti-HBe PC
Elecsys

33000000-0

Lot. 16.41 PreciControl
Growth Elecsys cobas
e (IGFBP-3- dajemy
Seronorm Immunoassay
09302506001)

33000000-0

Lot. 16.42 PreciControl
Multimarker Elecsys

33000000-0

Lot. 16.43 Anti-HBs PC
Elecsys

33000000-0

Anti-HCV PC Lot. 16.44
Elecsys

33000000-0

Lot. 16.45 Anti-CCP PC
Elecsys

33000000-0

Lot. 16.46 Vitamin D total
PC Elecsys

33000000-0

Lot. 16.47 Vitamin B12 PC
Elecsys

33000000-0

Lot. 16.48 CA 125 G2 CS G2
Elecsys

33000000-0

Lot. 16.49 Calcitonin CS
Elecsys

33000000-0

Lot. 16.50 Testosterone G2
CS G2 Elecsys V2.1

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 74

1

2

1

1

1

3

2

2

3

2

1

2

2

2
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set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)
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16.51

16.52

16.53

16.54

16.55

16.56

16.57

16.58

16.59

16.60

16.61

16.62

16.63

16.64

16.65

33000000-0

Lot. 16.51 Total PSA G2 CS
Elecsys V2.1

33000000-0

Lot. 16.52 FT3 G3 CS Elecsys

33000000-0

Lot. 16.53 CEA CS Elecsys
V2

33000000-0

Lot. 16.54 IgE CS Elecsys

33000000-0

Lot. 16.55 C-Peptide CS
Elecsys

33000000-0

Lot. 16.56 Insulin CS Elecsys

33000000-0

Lot. 16.57 Vitamin D total
G2 CS Elecsys

33000000-0

Lot. 16.58 CA 19-9 CS Elecsys

33000000-0

Lot. 16.59 AFP G2 CS Elecsys V2.1

33000000-0

Lot. 16.60 Cortisol G2 CS
Elecsys

33000000-0

Lot. 16.61 FT4 G2 CS Elecsys

33000000-0

Lot. 16.62 T4 CS Elecsys V2

33000000-0

Lot. 16.63 T3 CS Elecsys

33000000-0

Lot. 16.64 TSH CS Elecsys
V2

33000000-0

Lot. 16.65 Prolactin G2 CS
Elecsys
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2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

1

1

2

1
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set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)
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16.66

16.67

33000000-0
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Lot. 16.66 IGF-1 CS Elecsys

33000000-0

Lot. 16.67 ACTH CS Elecsys

33000000-0

Lot. 16.68 Anti-TPO CS
Elecsys

33000000-0

Lot. 16.69 PTH CS G2 Elecsys E2G

33000000-0

Lot. 16.70 KIT MAINTENANCE E801 MODULES

33000000-0

Lot. 16.71 CleanCell M 2x2
L Elecsys,cobas e

33000000-0

Lot. 16.72 PreClean M G2
2x2L Elecsys E2G

33000000-0

Lot. 16.73 ProCell M G2
2x2L Elecsys E2G

33000000-0

Lot. 16.74 AssayTip/AssayCup tray

16.75

33000000-0

Lot. 16.75 Diluent Universal E2G

17

33000000-0

Lot. 17 Reagenţi pentru
Pentra 400

17.1

33000000-0

17.2

33000000-0

17.3

33000000-0

17.4

33000000-0

17.5

33000000-0

17.6

33000000-0

17.7

33000000-0

17.8

33000000-0

16.68

16.69

16.70

16.71

16.72

16.73

16.74

Lot. 17.1 ALT CP
Lot. 17.2 Amilaza CP
Lot. 17.3 AST CP
Lot. 17.4 Total bilirubin CP
Lot. 17.5 Urea CP
Lot. 17.6 Albumin CP
Lot. 17.7 Glucoza PAP CP
Lot. 17.8 Proteina Totală

1

1

2

2

1

69

38

55

21

4

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)

set

Compatibil cu analizator imunologic automat
Cobas Pro e801 (sistem
închis)
659738,81

60

set

Compatibil cu aparatul
Pentra 400( 1 set 250 teste)

150

set

Compatibil cu aparatul
Pentra 400( 1 set 250 teste)

60

set

Compatibil cu aparatul
Pentra 400( 1 set 250 teste)

60

set

Compatibil cu aparatul
Pentra 400( 1 set 130 teste)

60

set

Compatibil cu aparatul
Pentra 400( 1 set 220 teste)

40

set

Compatibil cu aparatul
Pentra 400( 1 set 327 teste)

8

set

Compatibil cu aparatul
Pentra 400( 1 set 295 teste)

150

set

Compatibil cu aparatul
Pentra 400( 1 set 100 teste)
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140

set

Compatibil cu aparatul
Pentra 400( 1 set 120 teste)

Lot. 17.10 Multical , container

3

set

Compatibil cu aparatul
Pentra 400 container
(10*3ml)

33000000-0

Lot. 17.11 N Control , container

3

set

Compatibil cu aparatul
Pentra 400 container
(10*5ml)

17.12

33000000-0

Lot. 17.12 P Control , container

3

set

Compatibil cu aparatul
Pentra 400 container
(10*5ml)

17.13

33000000-0

Lot. 17.13 Deproteinizator
CP

22

buc

Compatibil cu aparatul
Pentra 400 container flacon 30 ml

17.14

33000000-0

14

set

Compatibil cu aparatul
Pentra 400 (1 buc 450*12
)

17.15

33000000-0

60

set

Compatibil cu aparatul
Pentra 400 (1 set 130
teste )

17.16

33000000-0

3

set

Compatibil cu aparatul
Pentra

17.9

33000000-0

17.10

33000000-0

17.11

Lot. 17.9 Creatinina

Lot. 17.14 Ciuvete Segmenţi reacţii P 400/450*12
chiuvete
Lot. 17.15 Direct bilirubin
CP
Lot. 17.16 Ependorf

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateli- Nu
ere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite pro- Nu
fesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor
acte administrative

Da □

Da □

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA
cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot.

Scurtă descriere a criteriilor de selecție
Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor Nu
Da □
transmise spre publicare în JOUE)
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124,
MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
privind achiziționarea consumabilelor oftalmologice
Nr. 31 din 14.09.2022_
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante

IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

IDNO

1003600150783

Adresa

Mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29

Numărul de telefon/fax

022 403 697

Adresa de e-mail ale autorității contractante

achizitiipublicescr@gmail.com

Adresa de internet ale autorității contractante

www.scr.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

Andrian CEBUC, 022 403 697

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber,
direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele
prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se
asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poawww.achizitii.md
te fi accesată documentația de atribuire)
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, Instituție Medico Sanitară Publică,
mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau
Prestarea serviciilor medicale populației
că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

Nr.
d/o

Cod
CPV

Informații despre obiectul achiziției:
Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor

Lot.1 Cristalin
artificial camera posterioare foldabil
preincarcat in
injector

33100000-1

1

Cantitate

300

Unitate
de măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată,
fără TVA (pentru
fiecare lot în parte)

Buc.

Cristalin artificial camera posterioare foldabil, hidrofilic,
acrilic, asferic, biconvex optica=6,0 mm, , haptica H=13,0
mm, tip S, Constanta A, metoda biometrica - 118,56, metoda
prin imersie 118,9. Indice de refractie - 1.46 Gama dioptrică:
-5.0D +40,0D. Pasul de 0.5 - 1.0 D pentru gama dioptrica -5.0
-+ 10.0D, + 30.0 -+ 40.0D, pasul de 0.5 pentru gama dioptrica
+ 10.0 -+30.0.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de
dioptrii. cristalinul preincarcat in injector pentru incizia până
la 2,2 mm . *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj
(sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul
livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus
urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate
cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/
recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu
UV filtru și YAG-laser compatibili. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale
să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor
medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale
neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele
documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat
de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate
obligator confirmate documental de producător * *În ofertă
se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. ** * instrucţiunea de utilizare a produsului, în una din
limbile de circulație internașională inclusiv şi traducerea în
limba de stat la livrare - copie sau original avizat cu ștampila
umedă a participantului * Mostre - Se vor prezenta 1 buc.
ambalată si etichetată (se accepta inscriptia pe ambalaj in
una din limbile de circulate intemationala)

510000,00
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200

33100000-1

7

Lot.4 Benzi de
silicon

33100000-1

6

Lot.3 Fir sutura
Nailon 9/0 pentru chirurgia
oftalmica

Lot.5 Fir sutura
8/0 Polyglactin
(PGA)

33100000-1

5

Buc.

Lot.2 Cristalin
artificial camera posterioară foldabil,
monobloc, cu
patru piciorușe
preincarcat in
injector

Lot.6 Fir sutura
7/0 Polyglactin
(PGA)

33100000-1

4

33100000-1

33100000-1

2

3
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Lot.7 Fir sutura
6/0 Polyglactin
(PGA)

Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe, acrilic, hidrofilic, asferic,
D=6mm, haptica 12.5 mm. Constanta A, metoda
biometrica - 118,16 - 118,2, metoda prin imersie
118,5. Indice de refractie - 1.46. Gama dioptrică: +l,0D
+40,0D. Pasul de 0.5 - 1.0 D pentru gama dioptrica
+ 0.0 -+ 10.0D, pasul de 0.5 pentru gama dioptrica +
10.0 -+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg
de dioptrii. Preincarcat in injector , prentru incizia de
2,2 mm. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe
ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril,
cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie).
Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la
etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu
UV filtru și YAG-laser compatibili. *Pentru dispozitivele
medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul
de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic
*Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente:
a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de
conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile
sus-menționate obligator confirmate documental de
producător * *În ofertă se va indica codul/modelul/
denumirea comercială a produsului pentru a putea fi
identificat conform catalogului prezentat. ** * instrucţiunea de utilizare a produsului, în una din limbile de
circulație internașională inclusiv şi traducerea în limba
de stat la livrare - copie sau original avizat cu ștampila
umedă a participantului * Mostre - Se vor prezenta 1
buc. ambalată si etichetată (se accepta inscriptia pe
ambalaj in una din limbile de circulate intemationala)

340000,00

Nailon oftalmic monofil. 9/0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8
, tip spatula, d=0,20±2% mm, L=6,55±2% mm)
180

Buc.

30

Buc.

12600,00

8700,00
Benzi de silicon pentru chirurgia dezlipirii de retina,
circlaj 2 mm latimea, steril *

72

Buc.

PGA Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 6,5 mm ,
diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 135°, lungimea suturii
30 cm, sterilă. Parametrii diametrul si lungimea acului
si suturii ±2%

7920,00

84

Buc.

PGA Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 5,5 mm ,
diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 158°, lungimea suturii
45 cm, sterilă. Parametrii diametrul si lungimea acului
si suturii ±2%.

9240,00

84

Buc.

PGA Absorbabil violet împletit: lungimea suturii 45
cm, 2 ace, spatulă 6,5 mm, diametru 0,24 mm, curbura
¼, 90° , sterila. Parametrii diametrul si lungimea acului
si suturii ±2% ,

9240,00
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33100000-1

Lot.8 Fir sutura
Polipropilen
5/0

33100000-1

Lot.9 Sonda endolazer curba

10

33100000-1

Lot.10 Vaerf
endodoatermo

11

33100000-1
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48

Buc.

12

Buc.

Fir sutura polipropilen 5/0 dublu armat, lungimea suturii de la 60 cm , 2 ace cat taper, L= 16mm, 1/2 , steril.
Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2% ,

30953,16
1) Sonda endolazer curba Pentru aparatul Constellation Vision System; 25G; Steril.

12

Buc.

300

Buc.

Lot.11 cutit 45°

1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 25G ,
Steril.

Cuțit de unica folosinta pentru interventii microchirurgicale: unghiul 45°, satinat, drept cu mâner complet
oțel inoxidabil, steril

Total:

II.

5280,00

20437,80

24000,00

978.370,96

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta
Nu
poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată
Da □
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte
Nu
cu putere de lege sau al unor acte administrative
Da □
Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor
solicitate, pe lot.

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru
contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guverna- Nu
mentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anun- Da □
țurilor transmise spre publicare în JOUE)
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 2 din 15.09.2022
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
IDNO
Adresa
Numărul de telefon/fax
Adresa de e-mail ale autorității contractante
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire

Primăria sat. Volintiri, rn. Ștefan Vodă
1007601005291

sat. Volintiri, str. Păcii, rn.Ștefan Vodă
067100029, 0242 55115
pr.volintiri@gmail.com
www.volintiri.info
Hîncu Igor, 067100029
igorhincu@gmail.com

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr.
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct,
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac- Administrație publică locală
tivitate
(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o
altă formă de achiziție comună)

Informații despre obiectul achiziției:
Nr.
d/o

1

Cod CPV

Denumirea bunurilor,
serviciilor sau lucrărilor

45232153-9

Lucrări de construcție
a stației de dezinfectare a apei, castelelor
de apă și conectarea la
rețeaua existentă de
apeduct în s. Volintiri,
r-nul Ștefan Vodă

Cantitate/
Unitate de
măsură

1
lucrare

Descrierea achiziției

Valoarea estimată,
fără TVA (pentru fiecare lot în parte)

Lucrări de construcție a stației de dezinfectare a apei,
castelelor de apă și conectarea la rețeaua existentă
de apeduct în s. Volintiri,
r-nul Ștefan Vodă

3.008.110,70

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):
Contractul de achiziție publică este rezervat unor Nu □
ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite Nu □
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau
al unor acte administrative
Scurtă descriere a criteriilor de selecție
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Alte informații:
Data estimată pentru publicarea anunțului de
participare pentru contractul/contractele la care
se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

2022

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □

Contractul intră sub incidența Acordului privind Nu □
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

Da □

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
124, MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult
30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de
achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 1 din __________
I.

Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
IDNO
Adresa
Numărul de telefon/fax
Adresa de e-mail a autorității contractante
Pagina web oficială a autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de
atribuire

Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”
1002600047677
mun. Chișinău, str. Pușkin, 62
067880677
achizitii.spatiiverzi@gmail.com
https://agsv.md/
067880677
https://achizitii.md/ro/

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr.
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct,
total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate Întreprindere municipală
(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o
altă formă de achiziție comună)

Informații despre obiectul achiziției:

Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea bunurilor/ serviciilor

Cantitate/
Unitate de
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată,
fără TVA(pentru fiecare lot

1
43260000-3
Miniîncărcător
5 buc.
Conform Caietului de sarcini
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

în parte)

12 000 000,00

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere prote- Nu □
jate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe
Da □
de angajare protejată
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te- Nu □
meiul unor legi sau al unor acte administrative
Da □
Cel mai mic preț care corespunde criteriilor de selecție
Scurtă descriere a criteriilor de selecție
II.

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen- August
tru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziție □
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Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu- Nu □
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
Da □
(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124,
MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Nu sunt

Alte informații relevante
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.02 din 08 august 2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon/fax
E-mail
Pagina web oficială
Persoana de contact
Tipul autorității contractante și obiectul principal
de activitate

Consiliul raional Rezina
or.Rezina
1007601011412
Or.Rezina str.27 August,1
025421825 fax 025425740
ecrijanovschii@mail .ru
consiliu.rezina.md
Crijanovschii Eudochia
autoritate a administrației publice locale avînd ca
obiect principal de activitate: promovarea intereselor
și solutionarea problemelor populației unității admin(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea istrative-teritoriale
contractantă este o autoritate centrală de achiziție
sau că achiziția implică o altă formă de achiziție
comună)
Date cu privire la procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în
cazul procedurii de negociere fără publicarea
prealabilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru
Obiectul de achiziție

Licitaţie deschisă
Valoarea estimata este egală cu sau mai mare decât
pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3)
Lucrări

Achiziționarea lucrărilor de renovarea unui tronson la
drumul,L209 Tareuca – Ţahnuţi, L 205,G 41 Mateuţi –
Boşerniţa, G43 Mincenii de Jos–Mincenii de Sus
Anunțul de participare
N.: 21057611
Data publicării: 3 iun 2022, 14:14
Link: ocds-b3wdp1-MD-1654247410018
Criteriul de atribuire utilizat
Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire Licitație deschisă
utilizate
Nr. oferte primite
Total: 4 ofertanţi SRL,,GENESIS
Internaţional”,SRL,,Madicar SRL,,Amon Trade”,
SRL,,DORTEHTRANS”.
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici
și mijlocii: 4.
Pe cale electronică:
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.4
din 29 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
Denumire
IDNO
Date de contact

SRL ,,GENESIS Internaţional”,
101060006879
Mun.Chişinău str.Albişoara 84/6 tel.069982057 emai:
drumuri.gi@gmail.com

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)
Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

Da V
Da V

Nu □
Nu □

(societate mixtă, consorțiu sau altele)
Subcontractanți

Da □

Nu V

(denumirea, valoarea și procentul din contract)
Denumire

SRL ,,AMON TRADE”,

IDNO

101060006879

Date de contact

or. Rezina str.M.Lomonosov,54 tel.069753399 emai:
info@amt.md

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)
Întreprindere mică sau mijlocie

Da V

Nu □

Asociație de operatori economici

Da □

Nu V

(societate mixtă, consorțiu sau altele)
Subcontractanți

Da □

Nu V

(denumirea, valoarea și procentul din contract)
Loturile atribuite:
Nr.
crt.

Denumirea serviciilor de
proiectare sau lucrărilor

Cod CPV

Cantitate/
Unitate de
măsură
2

Nr. și data
contractului

45200000-9
nr.28 din
Lucrări de renovarea unui
tronson la drumul,L209Tareuca
11.07.2022
– Ţahnuţi şi G43 Mincenii de
Jos–Mincenii de Sus
2.
Lucrări de renovarea unui 45200000-9
1
nr.29 din
tronson la drumul G 41Mateuţi
11.07.2022
–Boşerniţa
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.
1.

2.

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la Nu V
un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale
Da □
UE
120
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Publicarea anterioară în Jurnalul Oficial al Uniunii Nu V
Europene privind contractul (contractele) la care se Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
referă anunțul respectiv
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124,
MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante
Notă:Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care
se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de
achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii
nr. 131/2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 9 din 09.08.2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon/fax

I.P. Universitatea de Stat din Moldova
mun. Chişinău
1006600064263
str. Alexe Mateevici, 60
022 241 240

022 244 248
E-mail
achizitii@usm.md
Pagina web oficială
www.usm.md
Persoana de contact
Sorocean Tatiana
Tipul autorității contractante și obiectul principal de Instituție publică
activitate
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de
achiziție comună)

2.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate
Justificarea alegerii procedurii de atribuire

Cererea Ofertelor de Prețuri
nu se aplică

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui
anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru
Obiectul de achiziție
Anunțul de participare

Criteriul de atribuire utilizat

Bunuri □
Servicii □
Materiale tehnico-sanitare
Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1650543800692
Data publicării: 21.04.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1MD-1650543800692
Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Cel mai bun raport calitate-cost □
Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziții □

Nr. oferte primite

Licitație electronică □
Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 3
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 3
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.
12 din 24.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:
Denumire
IDNO
Date de contact

,,Soverang” SRL
1002600008533
mun. Chișinău, MD-2060,

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

bd. Dacia, 25, ap. 105; telefon: 068383858;

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

e-mail: soverang@yandex.ru
Da □ Nu □
Da □ Nu □

(societate mixtă, consorțiu sau altele)
Subcontractanți

Da □

Nu □

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Loturile atribuite:
Nr.
Denumirea bunurilor/serviciilor
Cod CPV
crt.
1 Materiale tehnico-sanitare (Loturile 44400000-4
2,4,5,8)
4.

Cantitate/ Unitate
de măsură
2180 buc

Nr. și data
contractului
Nr. 20 din
15.07.2022

Suma, inclusiv
TVA
66 271,80

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect Nu □
și/sau un program finanțat din fonduri ale UE
Da □
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la Nu □
care se referă anunțul respectiv
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

nu se aplică

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii
de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.30 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 1 din 10.08.2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantă
IMSP Institutul de Medicină Urgentă
mun.Chișinău
IDNO
1003600152606
Adresa
str.Toma Ciorbă, 1
Număr de telefon/fax
(022) 250-809
E-mail
achizitii@urgenta.md
Adresa de internet
www.urgenta.md
Persoana de contact
Serviciul achiziții publice
Tipul autorității contractante și obiectul principal de Instituție medico-sanitară publică cu activitate națională resactivitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă ponsabilă de acordarea asistenţei medicale de urgenţă.
Denumirea autorității contractante
Localitate

este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

2. Date cu privire la procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate

□Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă

Justificarea alegerii procedurii de atribuire

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-ca- Bunuri □
dru

Servicii □

Obiectul de achiziție

Lucrări □
« Lucrări de schimbare a conductei de apă caldă »

Anunțul de participare

Criteriul de atribuire utilizat

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

45231111-6
Data publicării: 11 iul 2022, 11:02
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD1657525385474?tab=contract-notice
Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □
Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziții □

Nr. oferte primite

Licitație electronică □
Total: 4(patru)
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică: 4 (patru)

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de
lucru Nr.1 din 28.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
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TEHENERGO GRUP SRL

Denumire
IDNO
Date de contact

mun.Chișinău, str.Ginta Latina, ½, ap.49

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Telefon/fax: 0683-78-555

1003600041649

E – mail:
Întreprindere mică sau mijlocie

Da □

tehenergo-grup@yandex.ru

Nu □

Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu
sau altele)

Da □

Nu □

Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □

Nu □

Loturile atribuite:
Nr.
lot

1

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor
1. Lucrări de schimbare a conductei de apă caldă

U/M
lot

Cant.

Nr./data
contractului

Suma, incl.
TVA

1

559/
08.08.2022

282 520,17

Total

282 520,17

4. Alte informații:
Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un
program finanțat din fonduri ale UE

Nu □

Da □

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul
respectiv

Nu □

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD2001; (022) 820 652, 820-651; contestatii@ansc.md /
www.ansc.md

Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care
se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de
achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.30 al Legii
nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 3 Din 10 August 2022.
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon
Număr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact

IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii
mun. Chișinău
1003600153049
mun. Chișinău, bd. Negruzzi, 3
022-27-25-31
022-27-25-31
csmc@ms.md
csmc.md
Cojuhari Ludmila

2. Date cu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate

Cererea Ofertelor de Prețuri

Procedura de achiziție repetată (după caz)

Nr:-

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru



Bunuri □ Servicii □ Lucrări

Obiectul de achiziție

Dispozitive Medicale

Cod CPV

33100000-1

Expunerea motivului/temeiului privind alegerii procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă sau cererea ofertelor de prețuri)
Procedura de atribuire (inclusiv link-ul procedurii de Nr:ocds-b3wdp1-MD-1655376442855
atribuire)
Link-ul:
ocds-b3wdp1-MD-1655376442855
Data publicării: 18.06.2022
Platforma de achiziții utilizată



achiziții.md; □e-licitație.md; □yptender.md

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractate



Da

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)

e-mail: csmc.md


Nu



□Da

Data: Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după
caz)
Sursa de finanțare



Da



licitație electronica □acord-cadru □ sistem
dinamic de achiziție □ catalog electronic

□ Buget de stat


Buget CNAM

□ Buget CNAS
□ Surse externe

Valoarea estimată (lei, fară TVA)

Alte surse - Mijloace Speciale

323 020,00
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3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.
2 din 21.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
 Denumire
 IDNO
 Date de contact


(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Întreprindere mică sau mijlocie
 Asociație de operatori economici


 Da
 Nu

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

 Subcontractanți


 Visiosystems SRL
 1014600037327
 Chișinău, str. Ghioceilor, 1, 022-50-80-94, visiosystems2014sale@gmail.com

(denumirea, valoarea și procentul din
contract)

 Nu


Loturile atribuite:
Nr.
lot

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor

3
4
10
15

Cod CPV

Cantitate/
Unitate de
măsură

Dispozitiv de malaxare automată

33100000-1

9/cut

Dispozitiv Apex Locator

33100000-1

9/buc

Baie cu ultrasunet

33100000-1

11/buc

Lampă fotopolimer

33100000-1

5/buc

 Denumire
 IDNO
 Date de contact


(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Întreprindere mică sau mijlocie
 Asociație de operatori economici


nr. 24 din
08.08.2022
nr. 24 din
08.08.2022
nr. 24 din
08.08.2022
nr. 24 din
08.08.2022

Suma,
inclusiv
TVA
58 281,30
48 963,60
24 563,00
7 003,50

 Vivodent SRL
 1003600028842
 Chișinău, str. București, 13/1, 022-22-65-22, alex.vivodent@
gmail.com, www.vivodent.md
 Da
 Nu

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

 Subcontractanți


Nr. și data contractului

(denumirea, valoarea și procentul din
contract)

 Nu


Loturile atribuite:
Nr.
lot
2

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor
Dispozitiv pistolet

Cod CPV

Cantitate/
Unitate de
măsură

33100000-1

10/buc
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nr. 25 din
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Suma,
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 Denumire
 IDNO
 Date de contact


(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Întreprindere mică sau mijlocie
 Asociație de operatori economici


 Tehoptimed SA
 1003600087162
 Chișinău, str. Maria Drăgan, 19A, 022-47-12-15, tehoptimed@inbox.ru
 Da
 Nu

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

 Subcontractanți
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(denumirea, valoarea și procentul din
contract)

 Nu


Loturile atribuite:
Nr.
lot

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV

11

Lampă bactericidă

33100000-1

12

Lampă bactericidă

33100000-1

13

Spirtieră

 Denumire
 IDNO
 Date de contact


(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Întreprindere mică sau mijlocie
 Asociație de operatori economici


10/buc
25/buc
5/buc

Nr. și data contractului
nr. 26 din
08.08.2022
nr. 26 din
08.08.2022
nr. 26 din
08.08.2022

Suma,
inclusiv
TVA
1 380,00
2 975,00
170,00

 Biotechlab SRL
 1004600067330
 Chișinău, bd. Decebal, 17/z, 068884420, biotech_lab@mail.
ru
 Da
 Nu

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

 Subcontractanți


33100000-1

Cantitate/
Unitate de
măsură

(denumirea, valoarea și procentul din
contract)

 Nu


Loturile atribuite:
Nr.
lot
9

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor
Timer electronic





Denumire
IDNO
Date de contact



(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Cod CPV
33100000-1

Cantitate/
Unitate de
măsură
12/buc

Nr. și data contractului
nr. 27 din
08.08.2022

Suma,
inclusiv
TVA
2 124,00


Alex Standard SRL

1013600018392

Chișinău, str. V. Alecsandri, 77, ap. 2, 079500437, alexastandard.md@gmail.com

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)
Întreprindere mică sau mijlocie

Da

Asociație de operatori economici

Nu
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Subcontractanți




(denumirea, valoarea și procentul din
contract)
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Nu

Loturile atribuite:
Nr.
lot

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV

Cantitate/
Unitate de
măsură

8

Psihrometru

33100000-1

14

Termometru pentru frigider

33100000-1





Denumire
IDNO
Date de contact



(societate mixtă, consorțiu sau altele)



Subcontractanți

5/buc
15/buc

Nr. și data contractului
nr. 28 din
08.08.2022
nr. 28 din
08.08.2022

Suma,
inclusiv
TVA
1 113,60
2 430,00


ImpulsProGroup SRL

1007600001757

Chișinău, str. N. Zelinschi, 31, bl.B, ap.51, 68115311, impul
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) sprogroup@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie

Da

Asociație de operatori economici

Nu


(denumirea, valoarea și procentul din
contract)




Nu

Loturile atribuite:
Nr.
lot

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV

Cantitate/
Unitate de
măsură

5

Piesă stomatologică

33100000-1

6

Piesă stomatologică

33100000-1

20/buc
20/buc

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.
1.

Nr. și data
contractului
nr. 29 din
08.08.2022
nr. 29 din
08.08.2022

Suma, inclusiv TVA
31 200,00
19 200,00

Alte informații:


Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la
un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE

 Nu
□ Da

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la
 Nu
care se referă anunțul respectiv
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu
privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru,
finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem
dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.2 din 11 august 2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon/fax
E-mail

Primaria com.Cosnita
s.Cosnita, rn Dubasari
1007601009381
s.Cosnita ,str.Pacii 51
0248 44 236; 0248 44 491
primaria.cosnita@mail.ru

Pagina web oficială

0248 44 236
Tipul autorității contractante și obiectul principal de APL nivelul I
Persoana de contact
activitate

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o
altă formă de achiziție comună)

Date cu privire la procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate
Justificarea alegerii procedurii de atribuire

Licitatie publica deschisa
Conf.legii achizitiilor publice

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a
unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru

 Bunuri □
Servicii □

Obiectul de achiziție

Produse alimentare p/u semestru.II an.2022

Anunțul de participare

Nr.:21058914
Data publicării:23.06.2022
Link:ocds-b3wdp1-MD-1655965034754
 Prețul cel mai scăzut □

Criteriul de atribuire utilizat

Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Cel mai bun raport calitate-cost □
Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziții □

Nr. oferte primite

Licitație electronică □
Total:4(patru)
 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
De la operatori economici dintr-un alt stat:
 Pe cale electronică:
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.
4 din 12 iulie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
Denumire
IDNO
Date de contact

I.I.Prozorovschi Lilian
1010605000089
022 384 595

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

prozorovski-lilian@mail.ru
Da □ Nu □
Da □ Nu □

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici
(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Da □

Subcontractanți

Nu □

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Loturile atribuite:
Nr.
Denumireabunurilor/serviciilor
crt.
1 Fructe si legume proaspete
2 Fructe si legume prelucrate si
3
4
5
6
7
8

conservate
Oua de gaina
Peste congelat
Produse cerialiere de morărit
prelucrate
Diverse produse alimentare
Drojdie
Semințe

Cod CPV

Cantitate/ Unitate de
măsură

Nr. și data
contractului

15800000-6

Nr.40din 19.07.2022

15800000-6

Nr.40din 19.07.2022

15800000-6

Nr.40din 19.07.2022

22010.00

15800000-6

Nr.40din 19.07.2022

48712.50

15800000-6

Nr.40din 19.07.2022

15800000-6

Nr.40din 19.07.2022

47660.15

15800000-6

Nr.40din 19.07.2022

735.75

15800000-6

Nr.40din 19.07.2022

1427.45

Denumire
IDNO
Date de contact

SA Fabrica de unt din Floresti
1003607011922
0799 41 799

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

milkmark@inbox.ru
Da □ Nu □
Da □ Nu □

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici
(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Subcontractanți

Suma,
inclusiv TVA

Da □

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

131

Nu □

205112.40
36205.00

40563.40

20 SEPTEMBRIE 2022, MARȚI

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 74

Loturile atribuite:
Nr.
crt.
1
2

Denumireabunurilor/serviciilor

Produse lactate
Cașcaval

Cod CPV

Cantitate/
Unitate de
măsură

Nr. și data
contractului

Suma, inclusiv TVA

15800000-6

Nr.41din 19.07.2022

252361.00

15800000-6

Nr.41din 19.07.2022

17135.00

Denumire
IDNO
Date de contact

SC Villa Prodotti SRL
1016600007719
022 846 333

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

villaprodotti@mail.ru
Da □ Nu □
Da □ Nu □

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici
(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Da □

Subcontractanți

Nu □

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Loturile atribuite:
Nr.
crt.
1

Denumireabunurilor/serviciilor

Produse de origine animala,carne

Cod CPV

Cantitate/
Unitate de
măsură

15800000-6

Nr. și data
contractului
Nr.42din19.07.2022

Denumire
IDNO
Date de contact

FPC Tiraston
1003601002443
022 66 00 24

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

tiraston2009@yandex.ru
Da □ Nu □
Da □ Nu □

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

Suma, inclusiv TVA

219117.60

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Subcontractanți

Da □

Nu □

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Loturile atribuite:
Nr.
crt.
1

Denumireabunurilor/serviciilor

Cod CPV

Produse de panificatie

Cantitate/
Unitate de
măsură

15800000-6
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.
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Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un
proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE

 Nu □

Da □
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul Nu □
(contractele) la care se referă anunțul respectiv
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu
privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru,
finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem
dinamic de achiziţie (art.30 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

133

20 SEPTEMBRIE 2022, MARȚI

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 74

ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 1 din 11.08.2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante

I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică
Localitate
Mun. Chișinău, Republica Moldova
IDNO
1003600096694
Adresa
MD-2012; mun. Chișinău; Piața Marii Adunări Naționale 1
Număr de telefon/fax
022-820-954 / 022-250-522
E-mail
tender@stisc.gov.md
Adresa de internet
www.stisc.gov.md
Persoana de contact
L.Cеmirtаn
Tipul autorității contractante și obiectul principal Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică este o instituție publică, a cărei activitate are
de activitate
scopul de a asigura administrarea, menținerea și dez(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o voltarea infrastructurii de tehnologie a informației, a
Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor adminisaltă formă de achiziție comună)
traţiei publice ca parte a reţelei de comunicaţii speciale și a sistemelor informaționale de stat, gestionarea
infrastructurii unice a cheii publice a Guvernului, precum și implementarea politicii statului în domeniul securității cibernetice.
Date cu privire la procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate
Justificarea alegerii procedurii de atribuire

Licitație deschisă

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a
unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor- Bunuri 
dului-cadru
Servicii □
Obiectul de achiziție
Anunțul de participare

Criteriul de atribuire utilizat

Lucrări □
Echipamente de telecomunicaţii (Switch-uri)
Nr: ocds-b3wdp1-MD-1652956100035
Data publicării: 19.05.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1MD-1652956100035?tab=contract-notice
Prețul cel mai scăzut 
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti- Acord-cadru □
lizate
Sistem dinamic de achiziții □
Licitație electronică □
Nr. oferte primite
Total: 4
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici
și mijlocii: 4
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică: 4
Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului
de lucru nr. 1 din 13.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:
Denumire
IDNO
Date de contact

Accent Electronic S.A.
1003600023124

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

MD-2001, mun. Chișinău, str. Bulgară 33/1
Telefon: 022234569, e-mail: corporate@accent.md; www.
accentelectronic.md

Da 

Nu □
Da □

Nu 

Da □

Nu 

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Loturile atribuite:
Nr. Denumirea bunurilor,
crt. serviciilor sau lucrărilor

1.

Cod CPV

Lotul nr. 1: Echipamente de telecomunicații 32522000-8
(Switch-uri)

Cantitate/ Unitate de
măsură

Nr. și data
contractului

Suma, inclusiv TVA

2 buc.
8 buc.

Nr. 188 din
08.08.2022

2 132 226,00 MDL

2 buc.

Alte informații:
Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se
referă la un proiect și/sau un program finanțat
din fonduri ale UE
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124,
MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 1 din 11.08.2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante

I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică
Localitate
Mun. Chișinău, Republica Moldova
IDNO
1003600096694
Adresa
MD-2012; mun. Chișinău; Piața Marii Adunări Naționale 1
Număr de telefon/fax
022-820-954 / 022-250-522
E-mail
tender@stisc.gov.md
Adresa de internet
www.stisc.gov.md
Persoana de contact
L. Cеmirtаn
Tipul autorității contractante și obiectul principal Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică este o instituție publică, a cărei activitate are
de activitate
scopul de a asigura administrarea, menținerea și dez(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o voltarea infrastructurii de tehnologie a informației, a
Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor adminisaltă formă de achiziție comună)
traţiei publice ca parte a reţelei de comunicaţii speciale și a sistemelor informaționale de stat, gestionarea
infrastructurii unice a cheii publice a Guvernului, precum și implementarea politicii statului în domeniul securității cibernetice.
Date cu privire la procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate
Justificarea alegerii procedurii de atribuire

Licitație deschisă

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a
unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor- Bunuri 
dului-cadru
Servicii □
Obiectul de achiziție
Anunțul de participare

Criteriul de atribuire utilizat

Lucrări □
Servere (unități de procesare)
Nr: ocds-b3wdp1-MD-1651560370457
Data publicării: 03.05.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1MD-1651560370457?tab=contract-notice
Prețul cel mai scăzut 
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti- Acord-cadru □
lizate
Sistem dinamic de achiziții □
Licitație electronică □
Nr. oferte primite
Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici
și mijlocii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică: 2
Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului
de lucru nr. 1 din 20.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:
Denumire
IDNO
Date de contact

BTS Pro S.R.L.
1008600061565

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

MD-2069, Republica Moldova; mun. Chișinău, str. Ion
Creangă 6V
Telefon: 022870140; e-mail: office@bts.md; www.bts.md

Da 

Nu □
Da □

Nu 

Da □

Nu 

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Loturile atribuite:
Nr. Denumirea bunurilor,
crt. serviciilor sau lucrărilor
1.

Lotul 1: Servere (unități
de procesare)
Alte informații:

Cod CPV

Cantitate/ Unitate de
măsură (bucăți)

48820000-2

10 bucăți

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se
referă la un proiect și/sau un program finanțat
din fonduri ale UE
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Nr. și data
contractului
Nr. 185 din
04.08.2022

Suma, inclusiv TVA
6 734 760,00 MDL

Nu 
Da □
Nu 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124,
MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 1 din 11.08.2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante

I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică
Localitate
Mun. Chișinău, Republica Moldova
IDNO
1003600096694
Adresa
MD-2012; mun. Chișinău; Piața Marii Adunări Naționale 1
Număr de telefon/fax
022-820-954 / 022-250-522
E-mail
tender@stisc.gov.md
Adresa de internet
www.stisc.gov.md
Persoana de contact
L.Cemirtаn
Tipul autorității contractante și obiectul principal Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică este o instituție publică, a cărei activitate are
de activitate
scopul de a asigura administrarea, menținerea și dez(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o voltarea infrastructurii de tehnologie a informației, a
Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor adminisaltă formă de achiziție comună)
traţiei publice ca parte a reţelei de comunicaţii speciale și a sistemelor informaționale de stat, gestionarea
infrastructurii unice a cheii publice a Guvernului, precum și implementarea politicii statului în domeniul securității cibernetice.
Date cu privire la procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate

Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de
participare
Art. 56, alin 1, lit. b) din Legea nr. 131/2015, pct. 5 din
Justificarea alegerii procedurii de atribuire
Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Repu(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a
blicii Moldova nr. 2 din 25.02.2022; art. 1 din Hotărârea
unui anunț de participare)
Parlamentului nr. 41/2022; art. 1 din Hotărârea Parlamentului nr. 105/2022; art. 1 din Hotărârea Parlamentului nr. 163/2022 și art. 1 din Hotărârea Parlamentului
nr. 245/2022
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor- Bunuri □
dului-cadru
Servicii 
Lucrări □
Obiectul de achiziție
Servicii de pază
Anunțul de participare
Nr: 6/2022 din 03.08.2022
Data publicării:
Link:
Criteriul de atribuire utilizat
Prețul cel mai scăzut 
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □
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Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti- Acord-cadru □
lizate
Sistem dinamic de achiziții □
Licitație electronică □
Nr. oferte primite
Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici
și mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică: 1
Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului
de lucru nr. 1 din 05.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică următorului ofertant:
Denumire
IDNO
Date de contact

Î.S. Servicii Pază a MAI
1010600043506
str. Mitropolit Varlaam 79, mun. Chisinau
Telefon: 022256256; e-mail: secretariat@serviciipaza.md;
www.serviciipaza.md

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

Da □

Nu 
Da □

Nu 

Da □

Nu 

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Loturile atribuite:
Nr.
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor
sau lucrărilor

Cod CPV

Cantitate/
Unitate de
măsură

1.

Lotul nr. 1: Servicii de pază

79713000-5

60 zile

Nr. și data
contractului
Nr. 187 din
05.08.2022

Suma, inclusiv TVA
295 225,20
MDL

Alte informații:
Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se
referă la un proiect și/sau un program finanțat
din fonduri ale UE
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Nu 
Da □
Nu 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124,
MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante
140

20 SEPTEMBRIE 2022, MARȚI

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 74

ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 1_ din 11.08.2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon/fax
E-mail
Adresa de internet
Persoana de contact
Tipul autorității contractante și obiectul principal
de activitate

Consiliul Superior al Procurorilor
Municipiul Chișinău
1016601000164
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73
022828515, 061115598
022828502
sef.sectie.logistica@csp.md
www.csp.md
Elena Demian , 061115598

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o
altă formă de achiziție comună)

Date cu privire la procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate
Justificarea alegerii procedurii de atribuire

Licitație deschisă
-

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a
unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor- Bunuri □
dului-cadru
Servicii □
Lucrări x
Obiectul de achiziție
Anunțul de participare

Achiziționarea Lucrărilor de replanificare și reparație a

încăperilor existente în vederea amplasării sediului
Consiliului Superior al Procurorilor
Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1656339267416
Link-ul:

Criteriul de atribuire utilizat

https://achizitii.md/ro/public/tender/21059104/
Data publicării: 27 iunie 2022, 17:48
Prețul cel mai scăzut x
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti- Acord-cadru □
lizate
Sistem dinamic de achiziții □
Licitație electronică x
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Nr. oferte primite

Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici
și mijlocii: 3
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 3
Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de
lucru nr. 1 din 01.08.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
Lotul 1 Achiziționarea lucrărilor de replanificare și reparație a încăperilor existente în vederea

amplasării sediului Consiliului Superior al Procurorilor
Denumire
EUROMONTAJ CTI SRL
IDNO
1010600013444
MD-2011, mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni
Date de contact

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

nr. 6/1, ap. 69a, tel. 069990919/ 022288082, e-mail
euromontaj01@mail.ru .
Da x
Nu □
Da □ Nu

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Da □

Subcontractanți

Nu

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Loturile atribuite:
Nr. Denumirea bunurilor, servicii- Cod CPV Cantitate/ Uni- Nr. și data concrt.
lor sau lucrărilor
tate de măsură
tractului
Lot 1 Achiziționarea Lucrărilor de replanificare și repara5/4-3d/22-24
ție a încăperilor existente în 45200000lucrări
1
din 11.08.2022
vederea amplasării sediului
9
Consiliului Superior al Procurorilor
Total
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.
2.

Suma, inclusiv TVA

1402800.01 lei

1402800.01 lei

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se
referă la un proiect și/sau un program finanțat
din fonduri ale UE
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv
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Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124,
MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr.
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Din 09.08.2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon/fax
E-mail
Adresa de internet
Persoana de contact
Tipul autorității contractante și obiectul principal
de activitate

IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”
MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
1003600152592
mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
022441185
achizitii.sf.treime@gmail.com
www.treime.md
Nina Lipciu

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o
altă formă de achiziție comună)

Date cu privire la procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate
Justificarea alegerii procedurii de atribuire

Cererea Ofertelor de Prețuri

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a
unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor- Bunuri 
dului-cadru
Servicii □
Obiectul de achiziție
Anunțul de participare

Lucrări □
Containere pentru dezinfecție și sterilizare a.2022, repetat
33100000-1
Data publicării: 14.07.2022
Link https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD1657798508606?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut 
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti- Acord-cadru □
lizate
Sistem dinamic de achiziții □
Licitație electronică 
Nr. oferte primite
Total: 4
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici
și mijlocii:
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică: Conform SIA RSAP
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de
lucru nr. 51 din 08.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
Denumire

GBG MLD SRL
Bio Analitica SRL
DataControl SRL
SC ERICON SRL

IDNO

1003600117582
1015600017171
1003600007935
1003600000316

Date de contact
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

tel: 022 547373
e-mail: office@gbg.md
tel: 079781169/060033609
e-mail: achizitii@medexcom.md
tel: 022 273712
e-mail: contact@datacontrol.md
tel: 022 520108
e-mail: bunicgh@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie

Da □

Nu 

Asociație de operatori economici
(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Da □

Nu □

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □

Nu □

Loturile atribuite:
Denumirea lotului

Denumirea operatorului economic

4.1. Detergent pentru reprocesarea automată a endoscoapelor și
instrumentelor în mașina de spălat Olympus mini ETD 2. (ambalaj
≤ 5L)
DataControl SRL
4.2. Dezinfectant pentru reprocesarea automată a endoscoapelor
și instrumentelor în mașina de
spălat
5.1. Detergent pentru mașina de
termo-dezinfecție
Matachana
MAT LD 521 XLS
5.2. Clătitor pentru mașina de termo-dezinfecție Matachana MAT
LD 521 XLS

Cantitate și
unitate de
măsură

Prețul unitar
(fără TVA)

Nr. Și data
contractului

Prețul total
(inclusiv TVA)
57 888,00 lei

45/90

325,00 lei
415,00 lei

________din
09.08.22

29 160,00 lei
SC ERICON SRL

120/60

135,00 lei
135,00 lei

________din
09.08.22

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.
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Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se
referă la un proiect și/sau un program finanțat
din fonduri ale UE
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Nu □
Da □
Nu □
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124,
MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante
Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr.
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 05 din 11.08.2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon/fax
E-mail
Adresa de internet
Persoana de contact
Tipul autorității contractante și obiectul principal
de activitate

Compania Națională de Asigurări în Medicină
Mun. Chișinău
1007601007778
Str. Vlaicu Pîrcălab 46
022-780-263, 022-780-032
vladimir.gonta@cnam.gov.md
www.cnam.md
Vladimir Gonța

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o
altă formă de achiziție comună)

Date cu privire la procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate

Licitație deschisă

Justificarea alegerii procedurii de atribuire
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a
unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru

Bunuri □
Servicii □
Lucrări □

Obiectul de achiziție

Servicii de programare şi de consultanţă software (servicii de
mentenanță şi suport pentru Sistemul Informațional de Raportare
și Evidență a Serviciilor Medicale, componenta DRG și SIP)

Anunțul de participare

ID ocds-b3wdp1-MD-1657030342671
Data publicării: 05/07/2022 18:00
Link:
https://e-licitatie.md/achizitii/37543/servicii-de-programare-si-de-consultanta-software

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziții □
Licitație electronică □

Nr. oferte primite

Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică: prin SIA RSAP MTender
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de
lucru nr. 17/22 din 29.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
Denumire
IDNO
Date de contact

S&T Mold SRL
1002600033173
mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 8

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

Da □

Nu □
Da □ Nu □

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Da □

Subcontractanți

Nu □

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Loturile atribuite:
Denumirea lotului

Denumirea oper- Cantitate
și Prețul unitar Prețul unitar P r e ț u l Prețul total
atorului economic unitate de mă- (fără TVA)
(cu TVA)
total
(inclusiv TVA)
sură
(fără
TVA)

Lotul 1
Servicii de mentenanță preventivă a S&T Mold SRL
Sistemului Informațional de Raportare și Evidență a Serviciilor Medicale,
componenta DRG) – în bază de
abonament

5 luni

40 000,00

48 000,00

2 0 0 240 000,00
000,00

Servicii de mentenanță corectivă și S&T Mold SRL
adaptivă (de suport) a
Sistemului Informațional de Raportare și Evidență a Serviciilor Medicale,
componenta DRG) – în bază de
trouble ticket/ticketing system

500 om/ore

320,00

384,00

1 6 0 192 000,00
000,00

Servicii de mentenanță preventivă a S&T Mold SRL
Sistemului Informațional de Raportare și Evidență a Serviciilor Medicale,
componenta SIP) – în bază de abonament

5 luni

40 000,00

48 000,00

2 0 0 240 000,00
000,00

Servicii de mentenanță corectivă și S&T Mold SRL
adaptivă (de suport) a
Sistemului Informațional de Raportare și Evidență a Serviciilor Medicale,
componenta SIP) – în bază de
trouble ticket/ticketing system

900 om/ore

320,00

384,00

2 8 8 345 600,00
000,00

Lotul 2

Suma totală

8 4 8 1 017 600,00
000,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.
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Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se
referă la un proiect și/sau un program finanțat
din fonduri ale UE
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Nu □
Da □
Nu □
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124,
MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr.
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 8 din 11.08.2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon/fax
E-mail
Adresa de internet
Persoana de contact

IP Universitatea Tehnică a Moldovei
mun. Chișinău
1007600001506
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 168
+373 22 23-78-61; +373 22 23-85-04
rectorat@adm.utm.md
https://utm.md/
Esenia Turchin
+373 22 23-35-03

esenia.turchin@adm.utm.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de Instituție Publică de învățământ superior
activitate
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția
implică o altă formă de achiziție comună)

Date cu privire la procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate
Cererea Ofertelor de Prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu- Bunuri ☑
lui-cadru
Servicii □
Lucrări □
Obiectul de achiziție
Stații de lucru pentru Menținerea și dezvoltarea infrastructurii pentru desfășurarea activităților de cercetare și inovare
Anunțul de participare
Nr: ocds-b3wdp1-MD-1654253142174
Data publicării: 03.06.2022
Link:
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1MD-1654253142174
Criteriul de atribuire utilizat
Prețul cel mai scăzut ☑
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziții □
Licitație electronică ☑
Nr. oferte primite
Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 2
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de
lucru nr. 8 din 06.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
Denumire
IDNO
Date de contact
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici
(societate mixtă, consorțiu sau altele)
Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

“ASCENDA IT” SRL
1015600003378
Adresa
mun. Chişinău, str. Kiev, 6/1
Telefon
+373 79 42 22 08
E-mail
alexandru.paladii@mcs.md
Pagina web
www.mcs.md
Da ☑ Nu □
Da □ Nu ☑
Da □

Nu ☑

Loturile atribuite:
Nr.
crt.
1

Denumirea bunurilor, serviciilor
sau lucrărilor
LOT 1 Stații de lucru

Cod CPV
30214000-2

Cantitate/
Unitate de
măsură
4 bucăți

Nr. și data contractului
14

10.08.2022

Suma, inclusiv TVA
575.880,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.
3.

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă Nu ☑
la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri
Da □
ale UE
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contracte- Nu ☑
le) la care se referă anunțul respectiv
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr.
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.
1.

din___________

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon/fax
E-mail
Adresa de internet
Persoana de contact
Tipul autorității contractante și obiectul principal
de activitate

primăria s. Horodiște, r-nul Dondușeni
s. Horodiște
1007601005165
s. Horodiște, r-nul Dondușeni
025140365
horodiste.primaria@mail.ru

Instituție publică

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o
altă formă de achiziție comună)

Date cu privire la procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate
Justificarea alegerii procedurii de atribuire

COP

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a
unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor- Bunuri □
dului-cadru
Servicii □
Lucrări ◙
Obiectul de achiziție
Anunțul de participare

Criteriul de atribuire utilizat

Nr.:
Data publicării:
Link:
Prețul cel mai scăzut ◙
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti- Acord-cadru □
lizate
Sistem dinamic de achiziții □
Nr. oferte primite

Licitație electronică □
Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici
și mijlocii: Da
De la operatori economici dintr-un alt stat: Nu
Pe cale electronică: Da
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru
nr. _58_ din _13.07. 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
Denumire
IDNO
Date de contact

SC Foremcons SRL
1005600001878

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

Da ◙

Nu □
Da □

Nu ◙

Da □

Nu ◙

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Loturile atribuite:
Nr.
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor
sau lucrărilor

Cod CPV

1

Cantitate/
Unitate de
măsură
complet

Nr. și data
contractului

Minisistem de alimentare cu apă 45200000-9
30
a satului Horodiște, raionul Dondușeni
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.
2.

Suma, inclusiv TVA
221 984,24

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se
referă la un proiect și/sau un program finanțat
din fonduri ale UE
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Nu □
Da ◙
Nu ◙
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124,
MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante
Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr.
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. d-30 din 12.08.2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon
Număr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Î.M.„Combinatul Servicii Funerare”
mun. Chişinău
1003600163408
Chişinău, str. A.Mateevici, nr.11
(022) 2271555
(022) 2271555
combinatul.servicii.funerare@gmail.com
www.serviciifunerare.md
Moldovean Svetlana/ s.siminciuc@gmail.com/ 078666611

Tipul procedurii de atribuire aplicate
Justificarea alegerii procedurii de atribuire

Licitație deschisă

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul obiectului contractului
acordului-cadru
Obiectul de achiziție

de

achiziție/

Anunțul de participare

 Lucrări
Lucrări de reparație a încăperilor pentru muncitori (camera
de odihnă, blocul sanitar, biroul șefului de secție, biroul
de producție, biroul tehnic) la baza de producere din str.
Voluntarilor, 3.

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD1657025352124?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Nr. oferte primite

Prețul cel mai scăzut
Total: 5

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și
mijlocii:5
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică: SIARSAP: 5
3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. d-26 din 04
august 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție ofertantului:
Denumire
Geocontruct SRL
IDNO
1005600046006
Date de contact
Adresa: mun.Chișinău, str. G. Grosu, nr.3, ap.36;
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

tel. 068009091, 069509890

Întreprindere mică sau mijlocie

email: geoconstruct@mail.ru
Nu □
Nu □

Asociație de operatori economici
(societate mixtă, consorțiu sau altele)
Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din
contract)

Nu □

4. Loturile atribuite:
Nr.
crt.
1

Denumirea bunurilor, serviciilor sau
lucrărilor
Lucrări de reparație a încăperilor pentru
muncitori (camera de odihnă, blocul
sanitar, biroul șefului de secție, biroul
de producție, biroul tehnic) la baza de
producere din str.Voluntarilor, 3.

Cod CPV
45200000-9
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Cantitate/
Unitate de
măsură
1 buc.

Nr. și data contractului

Suma,
inclusiv TVA

59-AC/22 din
11.08.2022

570 798,86
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Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.
5. Alte informații:
Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă
la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri
ale UE

Nu □

Nu □
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
(contractele) la care se referă anunțul respectiv
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite
informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin
încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui
contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile
publice).
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 07-22 din 08.08.2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon/fax
E-mail
Adresa de internet
Persoana de contact
Tipul autorității contractante și obiectul principal de
activitate

IMSP Spitalul Raional Cantemir
Or. Cantemir
1003603150382
Or. Cantemir, str. Testemițanu 1
0 273-22448 anticamera
0 273-22448 anticamera
srcantemir@mail.ru
Chihai Tatiana, 068695417

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția
implică o altă formă de achiziție comună)

Date cu privire la procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate
Justificarea alegerii procedurii de atribuire

Cererea Ofertei de Preț

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordu- Bunuri
lui-cadru
Obiectul de achiziție
Anunțul de participare

Criteriul de atribuire utilizat
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate
Nr. oferte primite

Reagenți și consumabile de laborator, pentru perioada
01.08.2022-31.12.2022
Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1657611897198
Data publicării:12.07.2022
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21059851/
Prețul cel mai scăzut
Licitație electronică
Total: 4
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică:
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de
lucru nr. 10 din 08.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
Denumire
IDNO
Date de contact
(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)
Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

Da □

(societate mixtă, consorțiu sau altele)
Subcontractanți

Biosistem MLD SRL
101600028048
Or. Chișinău str. Albișoara 16/1, ap.7, e-mail: biosistem.mld@gmail.com, pagina web:www.biosistem-mld.com, 022808719,
Nu □
Da □ Nu □
Da □

Nu □

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Loturile atribuite:
Nr.
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau
lucrărilor

1

Lotul 1: Reagenţi pentru investigaţii
biochimice, p/u analizatorul biochimic automat A – 15 cu tipul de
sistem închis.

Cod CPV

Cantitate/ Unitate de măsură

Nr. și data contractului

Suma, inclusiv
TVA

83-22 din
08.08.202222

(Certificat de compatibilitate)
ASAT (GOT ) Lichid stabil gata pentru
folosire,bireagent,

33100000-1

2000 ml

ALAT(GPT) Lichid stabil gata pentru
folosire,bireagent,

33100000-1

2000 ml

Fosfotaza alcalină Lichid stabil gata
pentru folosire,bireagent,

33100000-1

LDH Total Lichid stabil gata pentru
folosire,bireagent cu calibrator,

33100000-1

Alfa - amilaza Lichid stabil gata pentru folosire,bireagent,

33100000-1

Creatin chinaza Lichid stabil gata
pentru folosire,bireagent,

33100000-1

Gamma- GT Lichid stabil gata pentru
folosire,bireagent,

33100000-1

Calciu Lichid stabil gata pentru folosire,bireagent cu calibrator,

33100000-1

3980,00
3980,00

200 ml
496,00
100 ml
174,00
2000 ml
18680,00
50 ml
643,50
100 ml
374,00
100 ml
113,00
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Fier Lichid stabil gata pentru folosire,bireagent cu calibrator,

33100000-1

Proteină totală, Lichid stabil gata
pentru folosire,bireagent cu calibrator,

33100000-1

Albumină- Lichid stabil gata pentru
folosire,bireagent cu calibrator

33100000-1

100 ml

Proteină în urină. Lichid stabil gata
pentru folosire,bireagent cu calibrator

33100000-1

100 ml

Glucoză. Lichid stabil gata pentru
folosire,bireagent cu calibrator

33100000-1

4000 ml

Acidul uric. Lichid stabil gata pentru
folosire,bireagent cu calibrator

33100000-1

800 ml

Bilirubina totală Lichid stabil gata
pentru folosire,bireagent

33100000-1

1000 ml

Bilirubina directă Lichid stabil gata
pentru folosire,bireagent

33100000-1

600 ml

Bilirubina standart

33100000-1

50 ml

Cholesterol total Lichid stabil gata
pentru folosire,monoreagent cu calibrator

33100000-1

2000 ml

LDL cholesterol Lichid stabil gata
pentru folosire,bireagent

33100000-1

200 ml

HDL cholesterol Lichid stabil gata
pentru folosire,bireagent cu calibrator

33100000-1

200 ml

Trigliceride Lichid stabil gata pentru
folosire,monoreagent

33100000-1

500 ml

Urea, cinetica Lichid stabil gata pentru folosire,bireagent cu calibrator

33100000-1

4000 ml

Creatinină Lichid stabil gata pentru
folosire,bireagent cu calibrator

33100000-1

3500 ml

Control ser Normal Liofilizat, uşor
solubil în apă bidistilată

33100000-1

50 ml

Control ser Patologic Liofilizat, uşor
solubil în apă bidistilată

33100000-1

50 ml

Control ser
Liofilizat, uşor
solubil în apă bidistilată

33100000-1

50 ml

Material pentru controlul calităţii determinării proteinei în urină cu 3 nivele

33100000-1

50 ml

Calibratori

33100000-1

120 ml

50 ml
141,00
1500 ml
1200,00

Total pe lot
2

80,00
102,00
2240,00
1304,00
910,00
552,00
2861,00
2900,00
4904,00
2920,00
825,00
8080,00
1960,00
2861,00
2861,00
2861,00
933,50
6866,40
75802,40

Lotul 10: Consumabile p/u analizatorul biochimic automat A – 15, cu
tipul de sistem închis.
(Certificat de compatibilitate)
Cuva pentru ser

33100000-1

10 set

5031,60

Rotor de reacţie

33100000-1

50 set

88436,50

Soluţie concentrată de spălare

33100000-1

2 buc

4067,08

Soluţie concentrată de sistem

33100000-1

2 buc

3684,00

Soluţie de spălare

33100000-1

2 buc

1908,52
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Stativ metalizat, pentru 24 cuve de 2
ml/cuvă

33100000-1

1 buc

Stativ metalizat, pentru 10 reactive

33100000-1

1 buc

2494,01

Lampă fotomerică pentru A-15 6 V

33100000-1

1 buc

1018,62

Garnitură pentru pompă de dozare

33100000-1

1 buc

1460,93

2494,01

Total pe lot
3

110595,27

Lotul 11: Reagenţi şi consumabile
pentru analizatorul hematologic
automat BC-30s
(Certificat de compatibilitate)
Soluţie de diluent

33100000-1

120 litri

Soluţie de lizare

33100000-1

1500 ml

Control hematologic

33100000-1

2 set

Soluție de spălare

33100000-1

12 flacon

Hîrtie termo

33100000-1

20 buc

5396,40
3675,00
3783,66
1907,88
336,00

Total pe lot

15098,94

TOTAL:

201496,61

Denumire
IDNO
Date de contact
(adresa/telefon/fax/e-mail/
pagina
web)
Întreprindere mică sau mijlocie
Da □
Asociație de operatori economici
(societate mixtă, consorțiu sau altele)
Subcontractanți

GBG-MLD SRL
1003600117582
Or. Chișinău str. Albișoara 64/2, e-mail: office@gbg.md, pagina veb: www.gbg.md, 022547373
Nu □
Da □

Nu □

Da □

Nu □

(denumirea, valoarea și procentul din
contract)

Loturile atribuite:
Nr.
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor
sau lucrărilor

1

Lotul 2: Cercetarea sistemului
de hemostază
Tromboplastin cu activitatea 1418 sec, ISI nu mai mic de 1,1
Set pentru determinarea timpului de tromboplastină parţial
activat

Cod CPV

Cantitate/
Unitate de
măsură

Nr. și data contractului

Suma, inclusiv TVA

84-22 din
08.08.2022
33100000-1

1500 ml

33100000-1

1 set

14220,00
744,00
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2

3

4

5

Set pentru determinarea fibrinogenului
Plasma de control normal 4
parametri
Plasma de control patologică 4
parametri
Total pe lot
Lotul 3: Reagenţi şi consumabile pentru analizatorul hematologic automat PCE-210,(Certificat de compatibilitate)
Soluţie de diluent
Soluţie de lizare
Soluţie de spălare concentrată
Soluţie de spălare
Capilare hematologice cu EDTA100 mkl pentru PCE-210
Control hematologic
Hîrtie pentru înregistrare
Soluţie hipoclorid
Total pe lot
Lotul 4: Reagenţi şi piese p/u
analizatorul Easy/Lyte Na/K,
(Certificat de compatibilitate)
Soluţie pentru completarea internă
Bloc de soluţii
Soluţie de spălat
Control 3 nivele Easy QC Medica
Easy/Lyti
Total pe lot
Lotul 5: Specificaţii standart
p/u investigaţii imunologice
HbsAg - antigenul superficial
CPR-Latex
ASLO-Latex
RF-Latex
Total pe lot
Lotul 6: Specificaţii standart
p/u investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice
Ţoliclon anti-A
Ţoliclon anti-B
Ţoliclon anti-AB
Ţoliclon Anti-D super
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33100000-1

1 set

33100000-1

10 ml

33100000-1

10 ml

1140,00
780,00
780,00
17664,00

33100000-1

180 ml

3888,00

33100000-1

2500 ml

3240,00

33100000-1

3 ml

900,00

33100000-1

15 ml

2700,00

33100000-1

1000 ml

33100000-1

3 ml

6480,00

33100000-1

50 buc

360,00

33100000-1

2000 ml

936,00

3720,00

22224,00

33100000-1

50 ml

33100000-1

1600 ml

12096,00

33100000-1

180 ml

3348,00

33100000-1

40 ml

1920,00

3168,00
20532,00

33100000-1

768 buc

5990,40

33100000-1

20 ml

1416,00

33100000-1

20 ml

1440,00

33100000-1

20 ml

1339,20
10185,60

33100000-1

60 ml

338,40

33100000-1

60 ml

338,40

33100000-1

60 ml

432,00

33100000-1

60 ml

468,00
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Ţoliclon anti Kell
Azur-Eozin Romanovski
Colorant May - Grunvald
Total pe lot
Lotul 9: Veselă şi articole de
ustensilă
Camera Goreaev
Clilindre, Sticlă cu năsuc, 50 ml
Containere pentru colectarea
urinei
Eprubete pentru lavajul perianal, cu tampon steril

33100000-1

60 ml

1008,00

33100000-1

500 ml

390,00

33100000-1

500 ml

300,00

Eprubete borosilicate, pentru
Stat Fax
Pahare, Sticlă,termostabile, gradate 100
Pahare, Sticlă,termostabile, gradate 500

33100000-1

1250 buc

33100000-1

2 buc

33100000-1

2 buc

Pahare, Sticlă,termostabile, gradate 1000

33100000-1

Perii, mici, pentru spălarea
eprubetelor
Planşete pentru efectuarea
testului TPHA
Recipiente pentru deşeuri
Hîrtie de filtru
Total pe lot
Lotul 12: Reagenţi şi consumabile pentru analizatorul hematologic automat Emerald

33100000-1

15 buc

33100000-1

10 buc

33100000-1

10 buc

540,00

33100000-1

3 buc

648,00

3274,80

33100000-1

1 buc

216,00

33100000-1

3 buc

360,00

33100000-1

5000 buc

33100000-1

500 buc

11400,00
1200,00
1874,40
228,00
240,00

2 buc
300,00
540,00
96,00

17642,40

(Certificat de compatibilitate)
Soluţie de diluent

33100000-1

60 litri

Soluţie de lizare

33100000-1

6 flacon

Control hematologic

33100000-1

2 set

Soluție de spălare

33100000-1

6 flacon

161

10800,00
10800,00
4320,00
10800,00

20 SEPTEMBRIE 2022, MARȚI

Soluție concentrată de hipoclorid 0,5%
Total pe lot
TOTAL:
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33100000-1

1 flacon

720,00
37440,00
128962,80

Denumire

Sanmedico SRL

IDNO

1003602008154

Date de contact

Or. Chișinău str. A. Corobceanu 7A,

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

e-mail:sanmedico.tenders@gmail.com,
veb pagina: www.sanmedico.md,
tel.: 069495565,

Întreprindere mică sau mijlocie

Da □

Nu □

Asociație de operatori economici

Da □

Nu □

Da □

Nu □

(societate mixtă, consorțiu sau altele)
Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Loturile atribuite:
Nr.
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau
lucrărilor

1

Lotul 7: Expres teste diagnostice p/u analiza de rutină a
urinei
Sânge, urobilinogen, bilirubina,
proteina, greutatea specifică,
pH, glu-coza, nitriţi, leucocite.

Cod CPV

Cantitate/ Unitate de măsură

Nr. și data contractului

Suma, inclusiv
TVA

85-22 din
08.08.2022
33100000-1

60 set
5832,00

Total pe lot

5832,00

TOTAL:

5832,00

Denumire

Ecochimie SRL

IDNO

1002600052156

Date de contact

Or. Chișinău str. Valea Crucii 2, ap. 85,

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

e-mail: info@ecochimie.md,
069123135, 022109111

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

Da □

Nu □
Da □

Nu □

Da □

Nu □

(societate mixtă, consorțiu sau altele)
Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Loturile atribuite:
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Cod CPV

Cantitate/ Unitate de măsură

Lotul 8: Reactivi chimici pentru
analize de rutină

Acid sulfosalicilic
Azopiram
Citrat de sodiu
Clorură de sodiu

Nr. și data contractului

Suma, inclusiv
TVA

86-22 din
08.08.2022

33100000-1

1 kg

33100000-1

10 set

33100000-1

1 kg

33100000-1

2 kg

Total pe lot
TOTAL:

510,00
1068,00
358,80
276,00
2212,80
2212,80

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.
2.

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă
la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri
ale UE
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Nu □
Da □
Nu □
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. 07/2022

din 11.08.2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantă
Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon/fax
E-mail
Adresa de internet
Persoana de contact
Tipul autorității contractante și obiectul principal
de activitate

Aparatul președintelui raionului Strășeni
mun. Strășeni
1017601000161
str. Mihai Eminescu nr. 28
0(237) 23630
achizitii.straseni@mail.ru
www.crstraseni.md
Viorel JARDAN
Autoritate publică locală de nivelul II

Date cu privire la procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate
Justificarea alegerii procedurii de atribuire

Cererea ofertelor de prețuri
În temeiul art. 2 din Legea nr. 131/2015 privind
achizițiile publice
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu- Lucrări
lui-cadru
Obiectul de achiziție
Construcția acoperișului Centrului de creație a elevilor din mun. Strășeni
Nr.: MD-1655188910025
Anunțul de participare
Data publicării: 15.04.2022
Link-ul:
https://mtender.gov.md/tenders/ocdsb3wdp1-MD-1655188910025?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat
Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț R
Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili- Acord-cadru zate
Sistem dinamic de achiziții Nr. oferte primite

Licitație electronică
Total: 4
De la operatori economici care sunt întreprinderi
mici și mijlocii:4
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică:4
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului
de lucru nr. 07/2022 din 18.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru
următorilor ofertanți:
Denumire

SRL ,,NISPROFCON”, cu sediul în or. Nispore-

ni, str. Sf. Petru, nr. 1, telefon: +37326424009;
078444889, email: nisprofconsrl@gmail.com;
cod fiscal: 1003609010608, reprezentată prin
directorul Pavel GUȚANU

IDNO
Date de contact
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)
Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

Da R

(societate mixtă, consorțiu sau altele)
Subcontractanți

Nu □
Nu R
Da □

Nu R

(denumirea, valoarea și procentul din contract)
Loturile atribuite:
Nr. Denumirea bunurilor, serviciilor
crt.
sau lucrărilor
1

Cod CPV

Cantitate/ Nr. și data contractului Suma, incluUnitate
siv TVA lei
de măsură
Lotul 1 ,,Construcția acoperișu- 45200000-9 Conform 07/2022 din
975 508,00 lei
lui Centrului de creație a elevilor
devize- 25.07.2022
din mun. Strășeni”
lor/m

Alte informații:
Contractul (contractele) atribuit (atribuite)
se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul
(contractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu R
Da □

Nu R
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contesta- mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD2001;
țiilor
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
Alte informații relevante

pagina web: www.ansc.md
-
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
a contractului de achiziție publică prin negociere fără publicare
Nr. 1 din 12.08.2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Localitate

MD 2004, mun. Chişinău, RM

IDNO

1003600023559

Adresa

mun. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a

Număr de telefon/fax

022 213179

E-mail

achizitiii@asd.md

Adresa de internet

www.asd.md

Persoana de contact

Cristina Cevdar

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti- Întreprindere de stat la autogestiune, activitatea de
gestionare, întreținere, reparație, modernizare și
vitate
exploatare a drumurilor
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o
altă formă de achiziție comună)

Date cu privire la procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate

Negociere fără publicare

Justificarea alegerii procedurii de atribuire

Conform prevederilor Dispoziției nr. 28 din 24.06.2022, a Dispoziției nr. 32 din 08.08.2022 ale Comisiei pentru Situații Ex(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a cepționale a Republicii Moldova
unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Lucrări
Obiectul de achiziție

Servicii de proiectare pentru construcția drumului de acces
către punctul de trecere a frontierei de stat Leova-Bumbăta,
cu acces de conexiune la str. Sciusev din or. Leova

Anunțul de participare

Solicitarea prezentării ofertei de preț nr. 10/02-06/4729 din
21.07.2022

Nr. oferte primite

Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: +
De la operatori economici dintr-un alt stat: Pe cale electronică: +

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
În urma examinări și evaluării ofertei depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr: 1 din 12.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
Denumire
IDNO

SRL „Viaab Engineering”
1020600036231

Date de contact

mun. Chişinău, str. Prigoreni, 10/1, ap. 26, MD 2002

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)
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Da □

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

Nu □
Da □

Nu □

Da □

Nu □

(societate mixtă, consorțiu sau altele)
Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Serviciile atribuite:
Nr.
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau
lucrărilor

1

Servicii de proiectare pentru construcția drumului de acces către
punctul de trecere a frontierei de stat
Leova-Bumbăta, cu acces de conexiune la str. Sciusev din or. Leova

Cod CPV

Cantitate/
Unitate de
măsură

71300000-1

1

Nr. și data contractului

10/0211/242

Suma, inclusiv
TVA

1 762 956,00

din
12.08.2022

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.
2.

Alte informații:
Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la Nu □
un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale
Da □
UE

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) Nu □
la care se referă anunțul respectiv
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD2001;

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

-
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. ocds-b3wdp1-MD-1654170728602 din 11.08.2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Localitate

MD 2004, mun. Chişinău, RM

IDNO

1003600023559

Adresa

mun. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a

Număr de telefon/fax

022 213179

E-mail

achizitiii@asd.md

Adresa de internet

www.asd.md

Persoana de contact

Cristina Cevdar

Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac- Întreprindere de stat la autogestiune, activitatea de
gestionare, întreținere, reparație, modernizare și
tivitate
exploatare a drumurilor
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)
Date cu privire la procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate

Licitație publică

Justificarea alegerii procedurii de atribuire

-

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a
unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Sevicii
Obiectul de achiziție

Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului M5 frontieră cu UcrainaCriva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0,00 – 133,00
(Lotul I km 0,00 – 38,95)

Anunțul de participare

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1654170728602
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD1654170728602?tab=contract-notice
Data publicării: 02.06.2022

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut X
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziții □
Licitație electronică □

Nr. oferte primite

Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: +
De la operatori economici dintr-un alt stat: Pe cale electronică: +
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr: ocdsb3wdp1-MD-1654170728602 din 18.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
Denumire

SRL „Universinj”

IDNO

1002600015566

Date de contact

mun. Chișinău, str. Independentei 6/1

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)
Da □

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

Nu □
Da □

Nu □

Da □

Nu □

(societate mixtă, consorțiu sau altele)
Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)
Loturile atribuite:
Nr.
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau
lucrărilor

Cod CPV

Cantitate/
Unitate de
măsură

Nr. și data contractului

10/02Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție pentru
11/239
1
reabilitarea drumului M5 frontieră 71300000-1
din
cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0,00 – 133,00
08.08.2022
(Lotul I km 0,00 – 38,95)
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Suma, inclusiv
TVA

1

2.

18 975 225,60

Alte informații:
Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la Nu □
un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale
Da □
UE

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) Nu □
la care se referă anunțul respectiv
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD2001;

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea
acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. ocds-b3wdp1-MD-1654171579944 din 11.08.2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Localitate

MD 2004, mun. Chişinău, RM

IDNO

1003600023559

Adresa

mun. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a

Număr de telefon/fax

022 213179

E-mail

achizitii@asd.md

Adresa de internet

www.asd.md

Persoana de contact

Cristina Cevdar

Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac- Întreprindere de stat la autogestiune, activitatea de
gestionare, întreținere, reparație, modernizare și
tivitate
exploatare a drumurilor
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)
Date cu privire la procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate

Licitație publică

Justificarea alegerii procedurii de atribuire

-

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a
unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Sevicii
Obiectul de achiziție

Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului M5 frontieră cu UcrainaCriva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0,00 – 133,00
(Lotul III km 71,55 – 103,75)

Anunțul de participare

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1654171579944
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD1654171579944?tab=contract-notice
Data publicării: 02.06.2022

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut X
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziții □
Licitație electronică □

Nr. oferte primite

Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: +
De la operatori economici dintr-un alt stat: Pe cale electronică: +
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr: ocdsb3wdp1-MD-1654171579944 din 18.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:
Denumire

SRL „Universinj”

IDNO

1002600015566

Date de contact

mun. Chișinău, str. Independentei 6/1

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)
Da □

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

Nu □
Da □

Nu □

Da □

Nu □

(societate mixtă, consorțiu sau altele)
Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)
Loturile atribuite:
Nr.
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau
lucrărilor

1

Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție pentru
reabilitarea drumului M5 frontieră
cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0,00 – 133,00
(Lotul III km 71,55 – 103,75)

Cod CPV

Cantitate/
Unitate de
măsură

71300000-1

1

Nr. și data contractului

10/0211/237

Suma, inclusiv
TVA

15 630 210,00

din
08.08.2022

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.
2.

Alte informații:
Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la Nu □
un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale
Da □
UE

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) Nu □
la care se referă anunțul respectiv
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD2001;

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante
Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea
acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. ocds-b3wdp1-MD-1654171157718 din 11.08.2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante

Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”

Localitate

MD 2004, mun. Chişinău, RM

IDNO

1003600023559

Adresa

mun. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a

Număr de telefon/fax

022 213179

E-mail

achizitii@asd.md

Adresa de internet

www.asd.md

Persoana de contact

Cristina Cevdar

Tipul autorității contractante și obiectul principal de ac- Întreprindere de stat la autogestiune, activitatea de
gestionare, întreținere, reparație, modernizare și
tivitate
exploatare a drumurilor
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

Date cu privire la procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate

Licitație publică

Justificarea alegerii procedurii de atribuire

-

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a
unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Sevicii
Obiectul de achiziție

Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului M5 frontieră cu UcrainaCriva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0,00 – 133,00
(Lotul II km 38,95 – 71,55)

Anunțul de participare

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1654171157718
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD1654171157718?tab=contract-notice
Data publicării: 02.06.2022

Criteriul de atribuire utilizat

Prețul cel mai scăzut X
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziții □
Licitație electronică □

Nr. oferte primite

Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: +
De la operatori economici dintr-un alt stat: Pe cale electronică: +
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de
lucru nr: ocds-b3wdp1-MD-1654171157718 din 18.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție
publică/acordului-cadru ofertantului:
Denumire

SRL „Universinj”

IDNO

1002600015566

Date de contact

mun. Chișinău, str. Independentei 6/1

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)
Da □

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

Nu □
Da □

Nu □

Da □

Nu □

(societate mixtă, consorțiu sau altele)
Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Loturile atribuite:
Nr.
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau
lucrărilor

1

Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție pentru
reabilitarea drumului M5 frontieră
cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0,00 – 133,00
(Lotul II km 38,95 – 71,55)

Cod CPV

Cantitate/
Unitate de
măsură

71300000-1

1

Nr. și data contractului

10/0211/238

Suma, inclusiv
TVA

9 588 700,80

din
08.08.2022

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.
2.

Alte informații:
Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la Nu □
un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale
Da □
UE

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) Nu □
la care se referă anunțul respectiv
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD2001;

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții
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ANUNȚ
privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 2 din 30.08.2022
I.

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon
Număr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet

ÎM „Direcţia Construcţii Capitale”
Or. Chişinău
1002600047080
31 August 1989, 100
067690618
022234876
office@dcc.md

Persoana de contact

Teleman Oxana

(nume, prenume, telefon, e-mail)
Date cu privire la procedura de achiziție:
Tipul procedurii de achiziție

Licitație publică

Obiectul achiziției

”Construirea bazinului de înot al Liceului Teoretic “Natalia Gheorghiu”
45200000-9

Cod CPV

Valoarea estimată a achiziției
22 706 849
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului ocds-b3wdp1-MD-1604315888025
guvernamental www.mtender.gov.md)
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1604315888025
Data publicării anunțului de participare
02.11.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul
respectiv (după caz)
Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru
Achiziție lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un Nu □
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene
Sursa de finanțare
Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 16.02.2021
acordului-cadru
Denumirea operatorului economic
SRL ”KVM Cons”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr 20-21 :
Data: 20.02.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru
Fără TVA: 23 229 692,10 lei
Inclusiv TVA: 27 808 906,51 lei
Termen de valabilitate
22.02.2024
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Termen de execuție
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

5 ani

Tipul modificărilor

Rezilierea contractului □

Temeiul juridic

Art. 28 al.13), art. 30 al.11) H.G. 10/2021
p. 12.2 lit. d) al Contractului nr.20-21 din 22.02.2021
Scrisoarea MIN FIN nr. 13-09/94 din 14.04.2022

Art. 77, al.(1) lit.b) ale Legii 131/2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)
- 20 585 979.29 lei
Modificarea anterioară a contractului de achizi- Ajustarea valorii contractului, acord adițional din 25.02.2022 cu
ții publice/acordului-cadru (după caz)
suma de 2 851 731.07 lei
Acord de majorare a valorii contractului din 18.03.2022 cu suma
de 66 724,02 lei
Alte informații relevante
V.
Descrierea achiziției înainte și după modificare:
Aceste lucrări au fost începute in primul trimestru al anului 2021. Ca rezultat al alocării surselor financiare pentru
anul bugetar 2022 și în scopul realizării în continuare a obiectivului, la data de 21.02.2022, ÎM „Direcţia Construcţii
Capitale” în calitate de AC, semnează acord adițional prin care aloca suma necesară la soldul contractual în mărime
de 7 500 000 lei. Pină la ziua de astăzi, din suma alocată, Antreprenorul a valorificat doar suma de 2 789 657.08 lei,
antreprenorul motivând cauza cu creșterea prețurilor și a indicelui inflației, cît și a lanțului de aprovizionare provocată de războiul din Ucraina.
Argumentele AC la acest fapt sunt următoarele:
Făcând trimitere la p 5.1. al Contractului, „5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare şi a prezentului contract.”
De asemenea art. 76 alin. (5) al Legii 131/5015, stipulează expres că operatorul economic execută necondiționat clauzele contractului de achiziție publică încheiat, respectând cerințele de calitate și prețul stabilit. Neîndeplinirea sau
îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiunilor contractuale atrage după sine răspunderea operatorului economic
conform legislației și clauzelor contractului de achiziție publică.
În temeiul Legii 131/2015 si anume art.art. 69 (4), 74 (4), 76 (2,3), autoritatea contractantă nu este în drept să modifice prețul ofertei contractate sau introducerea unor elemente noi dacă asemenea acțiuni sunt de natură să schimbe
condițiile ofertei care a constituit temei pentru selectarea ei. ca rezultat, se decide rezilierea contractului enunțat, formând comisia întru recepția calitativa si cantitativă al lucrărilor executate, inclusiv cu stabilirea volumului de lucrări
ramase și finalizarea obiectivului enunțat
Restul sumei nevalorificate constituie - VI.

20 585 979.29 lei

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru și in rezultatul solicitării antreprenorului, la data de 30.08..2022 este semnat acordul de reziliere a contractului nr. 21-21 din 22.02.2021
Denumire operator economic
KVM Cons SRL”

Valoarea modificărilor (după caz)
Fără TVA
Inclusiv TVA
- 17 154 982,74
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Anunț
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 21048089/02 din 30.08.2022
I.

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon
Număr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact

Primăria municipiului Cahul
municipiului Cahul
1007601008340
Mun. Cahul str. P. Independenței nr. 6
0299 2 19 49
0299 2 19 49
primariacahul@gmail.com
www.primariacahul.md
Brînză Snejana

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Tel. 0299 219 49

Date cu privire la procedura de achiziție:
Tipul procedurii de achiziție

e-mail: primcahul.ap@gmail.com

Cererea ofertelor de prețuri □

Licitație deschisă □ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției
Produse alimentare
Cod CPV
15800000-6
Valoarea estimată a achiziției
3 899 939,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului Nr: ocds-b3wdp1-MD-16385501618956
guvernamental www.mtender.gov.md)
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21048089
Data publicării anunțului de participare
19.11.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor nu se aplică
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul
respectiv (după caz)
II.

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru
Bunuri □ Servicii □ Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un Nu □ Da □
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene
Sursa de finanțare
Buget de stat □ Buget CNAM □
Buget CNAS □

Surse externe □

Alte surse: [Indicați]
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 21048089 din 14.01.2022
acordului-cadru
21048089 din 28.01.2022
Denumirea operatorului economic
SRL Slavena-Lux
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru
Nr: 07/AP
Data:04.02.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru
Fără TVA: 1 065 675,30
Inclusiv TVA:1 275 822,00
Termen de valabilitate
31.12.2022
Termen de execuție
31.12.2022
III.

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor

Micşorarea valorii contractului □
Majorarea valorii contractului □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare □
Modificarea termenului de valabilitate □
Rezelierea contractului □

Altele:
Temeiul juridic
art. 77 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, pct. 8.1 din contractul de achiziție nr. 07/AP din 04.02.2022
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achizi- Acord aditional de micșorare nr. 01 din 20.05.2022 înregistrat la
ții publice/acordului-cadru (după caz)
Trezoreria Regională Cahul la 01.06.2022
Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

La începutul anului 2022, în urma desfășurării procedurilor de achiziție de produse alimentare nr. 21048089 din
23.12.2021, au fost încheiate contractele de livrare a produselor alimentare pentru anul 2022. Încă de la începutul
anului 2022 s-au majorat brusc prețurile la produsele alimentare, cauzate de majorarea prețului la gaze, combustibili,
etc. După declanșarea războiului în Ukraina, prețurile la produsele alimentare iarăși au cunoscut o majorare esențială,
din cauza că cea mai mare parte a produselor alimentare erau importate din Rusia și Ukraina.
Din cauza problemelor apărute, în legătură cu importurile de produse alimentare, lipsa multor produse alimentare pe piața din Republica Moldova, reorientarea importatorilor pe alte pieți de desfacere, precum cele din
Uniunea Europeană, a condus repetat la majorarea prețurilor de vânzare pentru toate produsele alimentare.
În vederea îndeplinirii clauzelor contractuale, operatorii economici au intervenit cu solicitări de majorare a
prețurilor unitare pentru produsele deja contractate, ceea ce contravine prevederilor Legii nr. 131/2015, privind achizitiile publice.
În scopul soluționării problemelor cu privire la executarea contractelor de achiziții publice în contextul volatilității prețurilor, Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova a venit cu recomandările ce se conțin în circulara cu nr.
13-09/94 din 14.04.2022.
IV.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)
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Majorarea prețurilor la produsele alimentare, provocate de scumpirile de gaze și combustibili; încheierea unor
contracte care sa asigure cu produse alimentare gradinitele de copii pe perioada stării de urgență. Deblocarea alocațiilor și utilizarea lor la achiziția de fructe și legume de sezon, în scopul asigurării unei alimentații, în grădinițele de
copii, variată, sănătoasă precum și bogata în vitamine și minerale.
V.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 21048089/02 din 29 august 2022 a fost
încheiat acordul adiţional privind modificarea (micșorarea) și rezilierea contractelor
Întreprinderea:
Denumire
operator
economic

Cu capital autohton/
Cu capital mixt/asociere/

Valoarea modificărilor (după caz)
Nr. și data acordului adițional
Fără TVA

Inclusiv TVA

Cu capital străin
S l a v e - Cu capital autohton
na-Lux SRL

02

30.08.2022 -153 827,10

-184 604,37

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNŢ DE MODIFICARE
a contractului de achiziții publice

Nr. 151/22AM din 26.08.2022
I.

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon
Număr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact

Agenţia Servicii Publice (ASP)
mun. Chişinău
1002600024700
mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42
022 504021
022 222159
asp@asp.gov.md
www.asp.gov.md
ala.musteata@asp.gov.md

(nume, prenume, telefon, e-mail)
Date cu privire la procedura de achiziție:
Tipul procedurii de achiziție
Obiectul achiziției

Licitaţie deschisă
Servicii de pază tehnică a oficiilor și edificiilor Agenţiei Servicii Publice, inclusiv şi servicii de deservire şi mentenanţă
a sistemelor existente de semnalizare pază şi a incendiilor
pentru anul 2022.
Cod CPV
79713000-5
Valoarea estimată a achiziției
3 031 000,00 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul porta- Nr: ocds-b3wdp1-MD-1635237680199
lului guvernamental www.mtender.gov.md)
Link-ul:
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1MD-1635237680199?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare
Data publicării: 26.10.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă
anunțul respectiv (după caz)
II.

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru

Servicii

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la Nu
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene
Sursa de finanțare
Surse proprii
Data deciziei de atribuire a contractului de achizi- Nr. 25/22 din 14.01.2022
ție/ acordului-cadru
Denumirea operatorului economic
ÎS „Servicii Pază a MAI”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-ca- Nr. 104
dru
Data: 28.01.2022
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-ca- Fără TVA: 2 356 750,00
dru
Inclusiv TVA: 2 828 100,00
Termen de valabilitate

31.12.2022

Termen de execuție

01.02.2022 – 31.12.2022

III.

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor

Micșorarea valorii contractului

Temeiul juridic

Art. 76 alin. (7) pct. 4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

Pct. 30, subpct. 11) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achiziţiilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)
Nu
Modificarea anterioară a contractului de achiziții Da
publice/acordului-cadru (după caz)
1) Acord adiţional nr. 301 din 04.03.2022
2) Acord adiţional nr. 759 din 10.06.2022
Alte informații relevante
IV.

3) Acord adiţional nr. 831 din 07.07.2022
-

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

La data de 28.01.2022 a fost încheiat contractul nr. 104 cu operatorul ÎS „Servicii Pază a MAI” privind achiziționarea
serviciilor de pază tehnică a oficiilor și edificiilor ASP, inclusiv a serviciilor de deservire și mentenanță a sistemelor
de semnalizare pază și a incendiilor. Însă, în legătură cu apariţia necesităţii micşorării suprafeţei oficiului SSC Leova,
amplasat în or. Leova, str. Independenţei, nr. 5, a apărut necesitatea modificării contractului nominalizat (Anexele nr.
1 și nr. 2).
Astfel, urmează a fi efectuate următoarele modificări:
1. Micșorarea suprafeţei indicată la adresa SSC Leova or. Leova, str. Independenţei, nr. 5 din 225 m2 în 49,6 m2.
2. Micşorarea preţului unitar de prestare a servicului lunar de la 1 440,00 până la 940,00 lei fără TVA şi, respectiv,
micşorarea valorii contractului cu 2 500,00 lei fără TVA şi 3 000,00 lei, inclusiv TVA.
V.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Modificarea contractului nr. 104 din 28.01.2022 este impusă de micşorarea suprafeţei oficiului SSC Leova, amplasat
în or. Leova, str. Independenţei, nr. 5 şi micşorarea preţului unitar de prestare a serviciului lunar.
VI.

Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție, s-a decis încheierea acordului adiţional
de modificare a contractului nr. 104 din 28.01.2022 privind achiziţionarea serviciilor de pază tehnică a oficiilor și
edificiilor Agenţiei Servicii Publice, inclusiv a serviciilor de deservire şi mentenanţă a sistemelor existente de
semnalizare pază şi a incendiilor pentru anul 2022:
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Nr. şi data acordului adiţional

Fără TVA, lei
Nr.
4/944

26.08.2022

Valoarea modificărilor (după
caz)
Inclusiv TVA,
lei
2 335 549,00

Agenţia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53
tel.: 022 820703; fax: 022 820728
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor:
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, et. 4; tel.:022 820652; fax: 022 820651
e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. ___________ din _____________
I.

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon
Număr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)
Date cu privire la procedura de achiziție:
Tipul procedurii de achiziție

Primăria or.Codru
Or.Codru
1007601010482
Str.Costiujeni, 8
022792743
022923088
achizitii.codru@gmail.com
primariacodru.md
Tărîță Mihaela

Cererea ofertelor de prețuri □

Licitație deschisă □ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției
Lucrări de montaj pentru instalarea sistemului antiincendiu, semnalizare pază automată, supraveghere video la
Grădiniţa nr. 194 din or.Codru
Cod CPV
45200000-9
Valoarea estimată a achiziției
996 670 mdl
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu- Nr: ocds-b3wdp1-MD-1611128320133
lui guvernamental www.mtender.gov.md)
Link-ul:
https://mtender.gov.md/tenders/ocdsb3wdp1-MD-1611128320133?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare
20.01.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)
Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru
Bunuri □ Servicii □ Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un Nu □ Da □
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene
Sursa de finanțare
Buget de stat □ Buget CNAM □
Buget CNAS □

Surse externe □

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 19.07.2021
acordului-cadru
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Denumirea operatorului economic
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru
Termen de valabilitate
Termen de execuție
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:
Tipul modificărilor

SRL Rapid Link
MD-1611128320133/01
Data:02.08.2021
Fără TVA: 650 209,78 mdl
Inclusiv TVA: 780251,736 mdl
31.12.2022
30.08.2022

Micşorarea valorii contractului □
Majorarea valorii contractului □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare □
Modificarea termenului de valabilitate □
Rezelierea contractului □

Altele: [Indicați]
Temeiul juridic
Art. 76, din legea privind achiziţiile publice alin. (7)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului
de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achizi- [Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea
ții publice/acordului-cadru (după caz)
acestora]
Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:
În cadrul execuției obiectivului s-a constatat instalarea sistemelor de antiincendiu, supraveghere video și semnalizare
pe tavanele extensibile instalate în majoritatea grupelor din cadrul sediului Grădiniței nu sunt prevăzute de legislația în
vigoare, sau trebuie respectate anumite cerințe unice. Astfel, a apărut necesitatea modificării proiectului de execuție și
identificarea unor soluții optime în vederea asigurării normelor tehnice. Termenul de sistare temporară a activității instituției preșcolare a fost prelungit pînă la 02.10.2022, conform dispoziției nr.25 din 26.08.2022 pentru a înlătura toate neajunsurile identificate în timpul execuției lucrărilor.
II.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Determinată de circumstanțele de fapt, Primăria or.Codru, constată că pentru finalizarea lucrărilor în vederea respectării
normelor de securitate este necesară prelungirea termenului de execuție, pînă la 15.10.2022. Termenul indicat se datorează inclusiv lucrărilor necesare de reamenajare a tavanului extensibil care îngreunează considerabil finalizarea lucrărilor
procedurii de achiziții vizate pentru care autoritatea contractantă urmează să achiziționeze aceste lucrări.
III.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 02 din 29.08.2022 a
fost încheiat acordul adiţional privind
1.

Se prelungește termenul de executare a contractului pînă la 15.10.2022

Denumire operator economic
SRL Rapid Link

Nr. și data acordului adițional
Fără TVA
02
29.08.2022
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ANUNȚ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 5 din 28.08.2022
I.

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon
Număr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet

Primăria Hîrbovăț
s.Hîrbovăț
1007601011250
MD-6524 r-nul Anenii Noi s.Hîrbovăț
068278054
0264-72-425
primarhirbovat@gmail.com

Persoana de contact

Zatic Ana tel.0265-72-425 e-mail:anita987@mail.ru

(nume, prenume, telefon, e-mail)
Date cu privire la procedura de achiziție:
Tipul procedurii de achiziție

Cererea ofertelor de prețuri □

Licitație deschisă □ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției
Materiale de construcție pentru drumurile din s.Hîrbovăț raionul Aneii Noi
Cod CPV
44100000-1
Valoarea estimată a achiziției
1124826,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului Nr:21057304
guvernamental www.mtender.gov.md)
Link:https://tender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1MD-1653663837321
Data publicării anunțului de participare
27.05.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)
Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru
Bunuri □ Servicii □ Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un Nu □ Da □
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene
Sursa de finanțare
Buget de stat □ Buget CNAM □
Buget CNAS □

Surse externe □

Alte surse: [Indicați]

184

20 SEPTEMBRIE 2022, MARȚI

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 74

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 13.06.2022
acordului-cadru
Denumirea operatorului economic
K1Beton SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru
Nr:32
Data:22.06.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru
Fără TVA:818863,50
Inclusiv TVA:982636,20
Termen de valabilitate
31.12.2022
Termen de execuție
31.12.2022
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:
Tipul modificărilor

Micşorarea valorii contractului □
Majorarea valorii contractului □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare □
Modificarea termenului de valabilitate □
Rezelierea contractului □
Altele: [Indicați]
Temeiul juridic
[Indicați actul normativ, articol, alineat]art.76 din alin (7)-(17)
ale Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului
de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achizi- [Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea
ții publice/acordului-cadru (după caz)
acestora]
Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)
În procesul achizițiilor publice nr.21057304 din 27.05.2022, link:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1MD-1653663837321 a fost încheeat contractul de achiziționare a materialelor de construcție nr.32 din 22.06.2022 în
valoare de 982636,20 lei
II.
Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)
În procesul executării contractului s-a constatat necesitatea procurării a încă 10 m3 de amestec de beton pentru
reparația unei stradele adiacente.
III.
Rezultatele examinării:
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.32 din 22.06.2022 a fost
încheiat acordul adiţional privind majorarea vaorii contractului după cum urmează:

Denumire operator economic
K1Beton SRL

Nr. și data acordului adițional
4

Fără TVA
17.08.2022

Valoarea modificărilor (după caz)
Inclusiv TVA
14998,50

17997,00

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr

din___________

1. Date cu privire la entitatea contractantă:
Denumirea entității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon/fax
E-mail
Adresa de internet
Persoana de contact
Tipul entității contractante și obiectul principal de
activitate

Î.M „Regia transport electric”
Chișinău
1003600048486
Chișinău, str. M. Dosoftei 146
022 204 129, 022 204 145, 022 752 663
rtechishinau@gmail.com
Rtec.md
Popescu Valentin, tel. 022 204 129
Lutenco Dorina, tel. 022 204 109
Activitățile sectoriale privind domeniul transporturilor ☑

Date cu privire la procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul
procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a
unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acorduluicadru
Obiectul de achiziție
Anunțul de participare

Criteriul de atribuire utilizat

□Cererea ofertelor de prețuri ☑Licitație deschisă □Altele:
☑Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei,
transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

Bunuri☑ Servicii □ Lucrări □
Piese pentru punte spate
Nr.:ocds-b3wdp1-MD-1659599618997
Data publicării: 04.08.2022 ora 11:21
Link-ul:https://e-licitatie.md/contract-notice/38483
Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț ☑

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □
Sistem dinamic de achiziții □
Nr. oferte primite

Licitație electronică ☑
Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și
mijlocii: 1
De la operatori economici dintr-un alt stat: Pe cale electronică:

186

20 SEPTEMBRIE 2022, MARȚI

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 74

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.
103 din 07.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:
Denumire
IDNO
Date de contact
Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

„Textura” SRL
1002605001757
tel. 068 999 858, e-mail: textura2003@mail.ru
Da □ Nu □
Da □ Nu ☑

(societate mixtă, consorțiu sau altele)
Subcontractanți

Da □

(denumirea, valoarea și procentul din contract)
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei
mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.
Valoarea și procentul din contract care poate fi
subcontractat unor terți.
Loturile atribuite:

Nu ☑

Lot 1, Lot 2, Lot 3: 980 000,00 lei, fără TVA - valoarea ofertei câștigătoare, valoarea ofertei celei mai
ridicate, valoarea ofertei celei mai scăzute
-

Nr.
crt.

Denumirea bunurilor,
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV

Can-te/ Un de
măs

1

„Textura” SRL

34900000-6

15 set

Nr. și data
contractului

101 13.09.2022
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Suma, inclusiv
TVA
1 176 000,00

2. Alte informații:
Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă
la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri
ale UE
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul
(contractele) la care se referă anunțul respectiv
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Nu ☑
Da □
Nu ☑
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md
-

Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite
informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin
încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui
contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie(art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele
energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).
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ANUNȚ
privind modificarea contractului
de achiziții sectoriale/acordului-cadru
din 11.09.2022
1.

Denumirea entității contractante: S.A. ”TERMOELECTRICA”

2.

IDNO: 1003600026295

3.

Adresa: str. Tudor Vladimirescu, 6

4.

Numărul de telefon/fax: 022-436-388, 022-436-391, 022-436-490

5.
Adresa de e-mail și pagina web oficială a entității contractante: tender@termoelectrica.md,
www.termoelectrica.md.
6.
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de concurs și la informații suplimentare:ocds-b3wdp1-MD-1646299201463.
7.
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea
că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă
de achiziție comună): Entitate contractantă licențiată în sectorul termoenergetic și al gazelor naturale.
8.

Codul CPV: 45300000-0

9.
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS
al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: MD-2024.
10.

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție sectorială nr.21052684, a fost adjudecat contractul
nr.2022122 din data de 31.05.2022 privind executarea lucrărilor de modernizare la 3 (trei) blocuri locative :
•
Lot 1 – Modernizarea sistemului interior de încălzire și alimentare cu ACM în blocul locativ din str.
Milescu Spătaru 21/3 (două scări, 71 apartamente) - 2 124 128,56 lei;
•
Lot 2 – Modernizarea sistemului interior de încălzire și alimentare cu ACM în blocul locativ din str.
Milescu Spătaru 21/4 (două scări, 71 apartamente) – 2 124 128,56 lei;
•
Lot 3 – Modernizarea sistemului interior de încălzire și alimentare cu ACM în blocul locativ din str.
Calea Ieșilor 59/1 (una scara, 36 apartamente ) – 865 990,22 lei, cu termenul de realizare a lucrărilor până la
data de 31.08.2022.
În urma modificărilor se solicită înlocuirea blocului din str. Calea Ieșilor 59/1 cu str. Calea Ieșilor 51/5 și prelungirea termenului de executare a lucrărilor pînă la 31.10.2022.
11.

Creșterea prețului în urma modificării (după caz): Nu este cazul.

12.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Din cauza circumstanțelor neprevăzute și anume refuzul locatarilor blocului din str. Calea Ieșilor 59/1, a fost
reziliat contractul inițial de parteneriat nr. SRC-104 din 24.12.2021,privind lucrările de modernizare a blocului încheiat cu ÎMGFL-14, gestionarul blocului respectiv și a fost semnat un nou contract de parteneriat nr.
SRC-110 din 11.08.2022, încheiat cu C.C.L. nr.104, gestionarul blocului din str. Calea Ieșilor 51/5. Semnarea
noului contract de parteneriat la data de 11.08.2022 face imposibilă executarea lucrărilor stabilite la blocul
din str. Calea Ieșilor 51/5 până la data de 31.08.2022, astfel termenul de executare fiind necesar a fost modificat până la data de 31.10.2022.
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Data deciziei de atribuire a contractului: 28.04.2022.

14.
De indicat numele, adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și
adresa de internet ale noului operator economic sau ale noilor operatori economici: Nu
este cazul.
15.
Se specifică dacă contractul se referă la un proiect sau program finanțat din fondurile
Uniunii Europene și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: NU.
16.
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
17.

Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 03.03.2022.

18.

Alte informații relevante:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.141 din
07.09.2022 a fost încheiat acordul adiţional la contractul nr.2022122 din 31.05.2022 privind:
Denumire operator economic
“Techno Test“SRL

Nr. și data acordului adițional

Valoarea modificărilor

Termenul de executare a lucrărilor

(după caz) -

1

07.09.2022

31.10.2022
Modificarea adresei
str. Calea Ieșilor, 51/5
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ANUNȚ DE PARTICIPARE
Nr. 166P
privind achiziționarea RFQ_208 Lucrări și activități operaționale integrate în instalațiile electrice de
tensiune medie și joasă prin procedura de achiziție restrînsă (tipul procedurii de achiziție)
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:
Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
1. Denumirea entității contractante: Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A.
2. IDNO: 1003600015231
3. Adresa: mun. Chișinău, str. A. Doga 4
4. Numărul de telefon/fax: 022 43 19 55
5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: furnizor@premierenergy.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribu-

ire: furnizor@premierenergy.md

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că

contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție
comună):
-

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic □

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe

la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o

Lotul 1

Cod
CPV
50532300-6,
45232200-4,
45232220-0,
50532300-6,
45232200-4.

Lotul 2

50532300-6,
45232200-4,
45232220-0,

Lotul 3

50532300-6,
45232200-4.
50532300-6,
45232200-4,
45232220-0,
50532300-6,
45232200-4.

Denumirea bunurilor solicitate

Unitatea de
măsură

Specificarea tehnică
deplină solicitată.
Standarde de referință/
sistemul de gestiune
electronica

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

Lucrări și activități
operaționale integrate
în instalațiile electrice de
tensiune medie și joasă în
centrele de muncă: Orhei,
Telenești, Criuleni, Strășeni

Lucrări

https://premierenergy-md.app.jaggaer.com

197.226.000,00
MDL

Lucrări și activități operaționale integrate în instalațiile
electrice de tensiune medie
și joasă în centrele de muncă:
Calarași, Nisporeni

serviciu

https://premierenergy-md.app.jaggaer.com

77.956.000,00
MDL

Lucrări și activități operaționale integrate în instalațiile
electrice de tensiune medie
și joasă în centrul de muncă
Chișinău, zona Nord

serviciu

https://premierenergy-md.app.jaggaer.com

141.106.700,00
MDL
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Lotul 4

50532300-6,
45232200-4,
45232220-0,
50532300-6,
45232200-4.

Lotul 5

50532300-6,
45232200-4,
45232220-0,
50532300-6,
45232200-4.

Lotul 6

50532300-6,
45232200-4,
45232220-0,
50532300-6,
45232200-4.

Lotul 7

50532300-6,
45232200-4,
45232220-0,
50532300-6,
45232200-4.

Lotul 8

50532300-6,
45232200-4,
45232220-0,

Lotul 9

50532300-6,
45232200-4.
50532300-6,
45232200-4,
45232220-0,
50532300-6,
45232200-4.
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Lucrări și activități operaționale integrate în instalațiile
electrice de tensiune medie
și joasă în centrul de muncă
Chișinău, zona Sud și Ialoveni, zona urbană
Lucrări și activități operaționale integrate în instalațiile
electrice de tensiune medie
și joasă în centrele de muncă:
Ialoveni (zona rurală), Hancesti, Anenii Noi, Causeni,
Ștefan Vodă

serviciu

https://premierenergy-md.app.jaggaer.com

141.106.000,00
MDL

serviciu

https://premierenergy-md.app.jaggaer.com

260.335.200,00
MDL

Lucrări și activități operaționale integrate în instalațiile
electrice de tensiune medie
și joasă în centrele de muncă:
Leova, Cimișlia, Basarabeasca

serviciu

https://premierenergy-md.app.jaggaer.com

72.837.300,00
MDL

Lucrări și activități operaționale integrate în instalațiile
electrice de tensiune medie
și joasă în centrele de muncă: Comrat, Ceadir Lunga,
Taraclia, Vulcanesti, Cahul,
Cantemir

serviciu

https://premierenergy-md.app.jaggaer.com

156.615.100,00
MDL

Lucrări și activități operaționale integrate în stațiile electrice de tensiune înaltă

serviciu

https://premierenergy-md.app.jaggaer.com

37.498.000,00
MDL

Lucrări și activități operaționale integrate în instalațiile
electrice de tensiune înaltă

serviciu

https://premierenergy-md.app.jaggaer.com

46.239.300,00
MDL

1.130.919.600,00 MDL

TOTAL

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile
9.

Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit

10.Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 2+2 ani.
11. Termenul de valabilitate a contractului: 2+2 ani.
12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-

drul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplica

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege

sau al unor acte administrative (după caz): nu aplica

14. 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 (documentație):
191

20 SEPTEMBRIE 2022, MARȚI

Nr.
d/o
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Descrierea criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

1

Cea mai avantajoasa oferta per lot din Oferte validate tehnic
100%
punct de vedere tehnico-economic
Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz - nu aplică.
15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplica
16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplica
17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cea mai avantajoasa oferta per

lot din punct de vedere tehnico-economic

18. 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

Ponderea%

Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-economic 100%

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

până la: [ora exactă] 17:00

-

pe: [data] 25.10.2022

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

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution.
20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 150 zile
21. Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.
Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution,
respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.
22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romana
23. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu aplica
24. 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
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25. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-

pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):nu aplica

26. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu aplica
27. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de
anunţ: nu a fost publicat anunț de intenție.
28. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Transmis pe 16.09.2022 pentru publicare la data de 20.09.2022.
29. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic
Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare accepta
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
30. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții
sectoriale): 0101000
31. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplica
32. Alte informații relevante: nu aplica
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