ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI
nr. 17/01171 din 14.04.2017
Denumirea autorităţii contractante:
Tip procedură achiziție:
Obiectul achiziției:
Cod CPV:
Data publicării anunțului de intenție:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI
Cerere a ofertelor de preţuri
(procedură repetată) Achiziționarea colposcopului pentru IMSP „Centrul Medicilor de
Familie Municipal Bălți” conform necesităților Primăriei mun.Bălți
33164100-8
Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.: 30 din 14.04.2017.
"(procedură repetată) Achiziționarea colposcopului pentru IMSP „Centrul Medicilor de Familie
În scopul achiziţionării
Municipal Bălți” conform necesităților Primăriei mun.Bălți"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Bugetul local
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor Bunuri:
Listă: Bunuri şi specificaţii tehnice
Nr. d/o
1

1.1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Achiziționarea colposcopului pentru IMSP
„Centrul Medicilor de Familie Municipal
Bălți”
33164100-8 Achiziționarea colposcopului pentru IMSP
„Centrul Medicilor de Familie Municipal
Bălți”

Unitatea de
măsura

Bucată

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

1.00 Descriere Colposcopia este o
metodă de diagnostic neinvazivă.
Împreună cu examenul citocitologic
şi histologic colposcopia stă la baza
diagnosticului precoce al cancerului
de col uterin, permiţînd o decizie
terapeutică în timp util şi urmărirea
fazelor tratamentului.
Parametri
Sursă de lumină - Tip halogen
Putere ≥150W
Timp de viaţă lampă ≥500h
Suprafaţa rezistentă la prelucrarea
chimică - da
Axa de rotaţie ≥2
Înălţime - reglabil
Lampă de rezervă ≥ 1
Unghi de rotaţie ≥ 300 grade
Unghiul de iluminare - reglabil
Obiectiv Înalţimea faţă de podea
min ≥ 500 pina la ≥ 1160 mm
Mişcarea orizontală ≥950 mm
Compatibil cu linie histeroscopie da
Zoom 4, 6, 10, 16, si 25X
Zoom optic Lentilă ≥18
Suport Mobil - da
Diametru roţi ≥6 cm
Frînă ≥2
Alimentarea - 220-240V, 50-60Hz
Să asigure compatibilitatea camera
cu monitorul - da
Filtru verde - da
Configurația de livrare:
Monitor - minim 17 inch,
compatibil cu aparatul prezentat
Suport pentru monitor - bază
rulantă
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Nr. d/o
1.1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

33164100-8 Achiziționarea colposcopului pentru IMSP
„Centrul Medicilor de Familie Municipal
Bălți”

Unitatea de
măsura
Bucată

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

1.00

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
în termen de 30 zile după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat;
adresa livrării: mun.Bălți, str.Decebal, 101/V
DDP - Franco destinație vămuit
Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr. d/o
1

2
3
4

5

6

7
8
9
10

11

12
13
14

15

16

17

18

Denumirea documentului/cerinței

Cerințe suplimentare față de document

Lista principalelor livrări de produse similare efectuate Livrările de produse se confirmă prin prezentarea unor
în ultimii 3 ani
certificate/documente/contracte/facturi conținînd
valori, perioade de livrare, beneficiari, emise sau
contrasemnate de o autoritate contractantă ori de către
clientul privat.
Oferta
original – confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ștampilei Participantului;
Formular informativ despre ofertant
original- conform formularului anexat - confirmată
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului.
Certificat de înregistrare a întreprinderii sau Extras din copie – emis de Camera Înregistrării de Stat
Registrul de Stat al persoanelor juridice
(Ministerul Justiţiei), confirmată prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei Participantului;
Certificat de atribuire a contului bancar
copie eliberată de banca deținătoare de cont –
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului;
Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea
contribuțiilor
certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului
Fiscal al Republicii Moldova), confirmată prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;
Ultimul raport financiar/situația financiară
copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului;
Licenţa de activitate conform legislaţiei
copie - confirmată prin semnătura şi ștampila
Participantului
Declarația privind conduita etică şi neimplicarea în
original – confirmat prin aplicarea semnăturii şi
practici frauduloase şi de corupere (F3.4)
ştampilei Participantului;
Lista fondatorilor operatorilor economici
(numele, prenumele, codul personal) sau Extras din
Registrul de Stat al persoanelor juridice - confirmată
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului.
Extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale copie semnată și ștampilată de către Participant sau
Declarație privind obligativitatea înregistrării
dispozitivului medical pînă la prima livrare - original
Certificat ISO 13485 valabil de la producător
copie–confirmată prin semnătura şi ștampila
Participantului
Certificat de conformitate sau Declarație de
copie–confirmată prin semnătura şi ștampila
conformitate
Participantului
Documente confirmatoare (prospecte) și documente
lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător
tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate
– copie - confirmată prin ștampila și semnătura
Participantului
Declarația de la Furnizor ce atestă anul de producere a original –confirmat prin ștampila și semnătura
dispozitivului medical (dispozitiv medical va fi nu mai Participantului
vechi de 3 ani)
Declarație care certifică că toate echipamentele sunt
original–confirmat prin semnătura şi ștampila
neutilizate și corespund cu Specificațiile și cerințele
Participantului.
tehnice ale echipamentului licitat
Manuale de service
în una din limbile de circulație internațională
(rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea
traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie–
confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului
Declarație Vînzător
cu privire la instalarea și instruirea personalului
beneficiarului cu privire la utilizarea echipamentelor
livrate, organizate la sediul beneficiarului (mun.Bălți,
str.Decebal, 101/V) de către personalul autorizat al

Obligativitatea
Da

Da
Da
Da

Da

Da

Da
Da
Da
Da

Da

Da
Da
Da

Da

Da

Da

Da
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Nr. d/o

19

20

Denumirea documentului/cerinței

Declarație de la Furnizor ce certifică termenul de
garanție pentru echipament nu mai mic de 36 luni din
data livrării echipamentului
Declarație de la Furnizor cu privire la garantarea
perioadei de reacție

21

Declarație de la Furnizor cu privire la organizarea pe
perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere
profilactică și calibrare

22

Notă

Cerințe suplimentare față de document
furnizorului - original - confirmat prin semnătura şi
ştampila Participantului
original–confirmat prin semnătura şi ştampila
Participantului
- jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau
mai puțin la locul beneficiarului (mun.Bălți,
str.Decebal, 101/V) în cazul apariției defecțiunilor
tehnice - original - confirmat prin semnătura şi
ştampila Participantului
conform programului stabilit pe durata perioadei de
garanție efectuat de către un inginer calificat al
furnizorului - original–confirmat prin semnătura şi
ştampila Participantului
Prezentarea ofertei presupune depunerea a 2 plicuri
separate care vor conţine „propunerea tehnică” şi
„propunerea financiară”.Oferta, scrisă, semnată şi,
după caz, ştampilată, se prezintă în conformitate cu
cerinţele expuse în documentația de atribuire.

Obligativitatea

Da

Da

Da

Da

Informație Suplimentară:
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor
de licitaţie la adresa indicată mai jos:
Denumirea autorităţii contractante: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI
Adresa: Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1
Tel.:
023154623
, Fax:
023154623
, E-mail: serviciulachizitiipublice@mail.ru
Numele şi funcţia persoanei responsabile: ŢARANU ANA, INSPECTOR DE SPECIALITATE AL SAP
Întocmirea ofertelor:
Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei
responsabile, puse în plic, sigilate şi ştampilate, urmează a fi prezentate
pînă la:
25.04.2017 10:00
pe adresa: Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1, bir.250, et.II
NOTĂ: În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnată
în original precum și documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoaredin data desfășurării procedurii.
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
Termenul de valabilitatea a ofertelor:

45

zile

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie
la:
25.04.2017 10:00
pe adresa: Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1, bir.311, et.III
Contractul intră sub incidența Acordului OMC - Nu
Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat ''REGISTRUL
DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE''. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:

BABII LEONID

