FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor
prevala
asupra
prevederilor
din
IPO.

1. Dispoziţii generale
Nr.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

Rubrica
Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii:
Obiectul achiziţiei:
Numărul procedurii:
Tipul obiectului de achiziţie:
Codul CPV:
Numărul şi data Buletinului Achiziţiilor Publice:
Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:
Administratorul alocaţiilor bugetare:
Plăţi/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare:
Denumirea cumpărătorului:
Destinatarul:
Limba de comunicare:
Pentru clarificarea documentelor de atribuire, adresa autorităţii
contractante este:

Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii
CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
SERVICII de editare
16/00720
Cerere a ofertelor de preţuri
79970000-4
21 din 22.03.2016
Ministerul Finanțelor
Nu se utilizează
Centrul Național de Sănătate Publică
Centrul Național de Sănătate Publică
De stat
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Asachi Gh. 67 bl. A
Tel: 022-574-574 022-574-519
Fax: 022729725
E-mail: achizitii@cnsp.md
Persoana de contact: Pantea Valeriu

2. Listă Servicii şi specificaţii tehnice:
Nr. d/o
1
1.1

Cod CPV
79970000-4

2
2.1

79970000-4

3
3.1
4
4.1
5
5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
9.1
10
10.1
11
11.1
12
12.1
13
13.1
14
14.1
15
15.1
16
16.1
17
17.1
18

79970000-4

79970000-4
79970000-4
79970000-4
79970000-4
79970000-4
79970000-4
79970000-4
79970000-4

79970000-4
79970000-4
79970000-4

79970000-4

79970000-4
79970000-4

18.1
19

79970000-4

19.1

79970000-4

20
20.1
21

79970000-4

21.1

79970000-4

22
22.1

79970000-4

Denumire Servicii solicitate
editarea Revistei „Cronica Sănătăţii Publice”
Servicii de editare a Revistei „Cronica Sănătăţii Publice”

Anuarul statistic(Carte)Raport ”Supraveghere de stat a sănătății
publice în Republica Moldova ” (raport național).
Anuarul statistic(Carte)Raport ”Supraveghere de stat a sănătății publice
în Republica Moldova ” (raport național).
F.18 Formular “darea de seamă privind supravegherea de stat a
sănătății publice”.
F.18 Formular “darea de seamă privind supravegherea de stat a sănătății
publice”.
F.5 Darea de seamă statistică de ramură
F.5 Darea de seamă statistică de ramură
F.50 Darea de seamă statistică de ramură
F.50 Darea de seamă statistică de ramură
060/e Registru de evidenţă a bolilor infecţioase
060/e Registru de evidenţă a bolilor infecţioase
204/e Trimitere la investigaţie microbiologică
204/e Trimitere la investigaţie microbiologică
219/e Analiza maselor fecale coprologic
219/e Analiza maselor fecale coprologic
220/e Examenul coprologic la helminţi şi
220/e Examenul coprologic la helminţi şi
239/e Rezultatul investigației de laborator
239/e Rezultatul investigației de laborator
247/e Examenul imunologic - identificarea
247/e Examenul imunologic - identificarea
anticorpilor,antigenelor,markerilor
250/e Rgistru de înregistrare a investigaţiilor de laborator
250/e Registru de înregistrare a investigaţiilor de laborator
250-2/e Registru de înregistrare a investigaţiilor izoserologice
250-2/e Registru de înregistrare a investigaţiilor izoserologice
253/e Registrul de lucru al investigaţiilor microbiologice
253/e Registrul de lucru al investigaţiilor microbiologice
257/e Registr.de evid.a control. Lucrului steriliz. Cu aer , cu aburi,
autoclav.
257/e Registr.de evid.a control. Lucrului steriliz. Cu aer , cu aburi,
autoclav.
258/e Registru investigaţiilor la sterilitate
258/e Registru investigaţiilor la sterilitate
259/e Registru de înregistrare a investigaţiilor serologice
259/e Registru de înregistrare a investigaţiilor serologice
260/e Registru de evidență a numărului de analize efectuate în
laborator
260/e Registru de evidență a numărului de analize efectuate în laborator
324/e Registru de înregistrare a probelor şi eliberarea rezultatelor
investigaţiilor
324/e Registru de înregistrare a probelor şi eliberarea rezultatelor
investigaţiilor
325/e Proces-verbal de recoltare a probelor de apă
325/e Proces-verbal de recoltare a probelor de apă
326/e Registru de evidenţă a rezultatelor investigaţiei apei din
bazinele de suprafaţă şi apelor reziduale
326/e Registru de evidenţă a rezultatelor investigaţiei apei din bazinele de
suprafaţă şi apelor reziduale
327/e Registru de evidenţă a rezultatelor investigaţiei apei potabile
din reţeaua centralizată şi necentralizată de alimentare cu apă
327/e Registru de evidenţă a rezultatelor investigaţiei apei potabile din
reţeaua centralizată şi necentralizată de alimentare cu apă

Unitatea de
măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă

Bucată

2000.00

Hîrtie - Foi ofset, 80 gsm Coperta Cretată 250 gsm; Format - A4;Tipar
- Foi monocromie,1+1 - 40 pagini Coperta policromie 4+1+UFO
lac;Periodicitatea tirajului - O dată la trei luni; Tiraj (ex.) - 2000 buc. 4
numere a cîte 500 buc. Preţul trebuie să includă următoarele
cheltuieli: redactarea în terminologia medicală, desing, machetare,
editare şi transportarea producţiei la depozitul Beneficiarului;
Experienţă peste 3 ani în redactarea şi editarea publicaţiilor medicale
(prezentarea copiilor contractelor); Termenul de prestare a serviciilor:
- redactarea în terminologia medicală în 3 zile lucrătoare din data
prezentării de către Beneficiar a articolelor pe suport electronic;prezentarea Beneficiarului pe suport de hârtie a articolelor redactate şi
a copertei în varianta coloră pentru verificarea suplimentară şi decizie;
- publicarea în termen de 5 zile calendaristice din data prezentării sub
semnătură a articolelor de către Beneficiar;

Bucată

50.00

Carte copertată, 350 g, coperta mono-color, termoclei, cusută. Interior
hârtie ofset 80 g, pag. -(alb, negru 80) Format A4 vor fi - pagini cu
diagrame 83/tabele 181 Total pagini =250

Bucată

190.00

Registrul copertat format a4 f-18 cu 44 pagini (22 foi)

Bucată

4500.00

Format a3, hîrtie 65

Bucată

500.00

Format a3, hîrtie 65

Bucată

4.00

Bucată

2500.00

Format a4 hîrtie ofset ,65

Bucată

2000.00

Format a4 hârtie ofset,65

Bucată

2000.00

Format a4 hîrtie ofset ,65

Bucată

3300.00

Format a5 hârtie ofset, 65

Bucată

2000.00

Format a5 hârtie ofset, 65, verso

Bucată

11.00

Registru copertat 96 pag, format a4 hîrtie ofset,65

Bucată

10.00

Registru copertat 96 pag. Format a4, hârtie ofset, 65

Bucată

2.00

Registru copertat 96 pag. Format a4, hârtie ofset, 65

Bucată

6.00

Registru copertat 96 pag. Format a4, hârtie ofset 65

Bucată

2.00

Registru copertat 96pag. Format a4, hîrtie ofset,65

Bucată

7.00

Registru copertat 96 pag,format a4, hîrtie ofset,65

Bucată

1.00

Registru copertat 96 pag,format a4, hîrtie ofset,65

Bucată

5.00

Registru format a4, 48 pag, hârtie ofset 65

Bucată

200.00

Bucată

1.00

Registru copertat 96 pag,format a4, hîrtie ofset 65

Bucată

2.00

Registru copertat 96 pag,format a4, hîrtie ofset 65

Registru format a4 albom, 96 hârtie ofset, 65

Format a4, hîrtie ofset,65

23
23.1
24
24.1
25

25.1

79970000-4
79970000-4

79970000-4

26
26.1

79970000-4

27
27.1
28

79970000-4

28.1

79970000-4

29
29.1
30

79970000-4

30.1

79970000-4

31
31.1
32
32.1
33

79970000-4

33.1

79970000-4

79970000-4

34
34.1

79970000-4

35
35.1
36

79970000-4

36.1

79970000-4

37
37.1

79970000-4

38
38.1

79970000-4

39
39.1
40

79970000-4

40.1

79970000-4

41
41.1
42
42.1
43

79970000-4
79970000-4

43.1
44
44.1
45

79970000-4

45.1
46
46.1
47

79970000-4

47.1

79970000-4

48
48.1
49
49.1
50
50.1

79970000-4

79970000-4

79970000-4
79970000-4

79970000-4

51
51.1

79970000-4

52
52.1

79970000-4

53
53.1

79970000-4

54
54.1

55

79970000-4

329/e Registru de evidenţă a rezultatelor investigaţiei aerului
329/e Registru de evidenţă a rezultatelor investigaţiei aerului
329-1/e Proces-verbal de investigaţie a aerului
329-1/e Proces-verbal de investigaţie a aerului
332/e Registru de înregistrare a probelor şi evidenţă a rezultatelor
examinării articolelor de uz casnic, hainelor, jucăriilor, din polimeri
şi alte materiale
332/e Registru de înregistrare a probelor şi evidenţă a rezultatelor
examinării articolelor de uz casnic, hainelor, jucăriilor, din polimeri şi
alte materiale
330/e Registru de înregistrare a probelor şi evidenţă a rezultatelor
investigaţiei solulu
330/e Registru de înregistrare a probelor şi evidenţă a rezultatelor
investigaţiei solulu
331/e Proces-verbal de investigatie a probelor de sol
331/e Proces-verbal de investigatie a probelor de sol
334/e Proces-verbal de examinare a produselor din polimeri şi alte
materiale
334/e Proces-verbal de examinare a produselor din polimeri şi alte
materiale
335/e Proces-verbal de recoltare a probelor produselor alimentare
335/e Proces-verbal de recoltare a probelor produselor alimentare
336/e Registru de evidenţă a rezultatelor investigaţiilor produselor
alimentare
336/e Registru de evidenţă a rezultatelor investigaţiilor produselor
alimentare
336-1/e Proces-verbal de investigaţie a probelor produselor
alimentare
336-1/e Proces-verbal de investigaţie a probelor produselor alimentare
337/e Registru investigaţiilor de laborator metode cromatografice
337/e Registru investigaţiilor de laborator metode cromatografice
339/e Registru de înregistrare a investigaţiilor de laborator privind
materialele sintetice, materialele de construcţie, ceramică şi alte
materiale
339/e Registru de înregistrare a investigaţiilor de laborator privind
materialele sintetice, materialele de construcţie, ceramică şi alte materiale
Nr. 341/e Registru de înregistrare a probelor și evaluarea
rezultatelor investigațuiilor toxicologice
Nr. 341/e Registru de înregistrare a probelor și evaluarea rezultatelor
investigațuiilor toxicologice
342/e Registru investigaţiilor de laborator
342/e Registru investigaţiilor de laborator
358/e Proces verbal de examinare a cazului (suspiciunii) de boală
(intoxicaţie) profesională
358/e Proces verbal de examinare a cazului (suspiciunii) de boală
(intoxicaţie) profesională
364/e Registru de înregistrare a investigaţiilor la markeri serologici
prin aie (elisa)
364/e Registru de înregistrare a investigaţiilor la markeri serologici prin
aie (elisa)
366/e Registru de evidenţă şi eliberare a rezultatelor investigaţiilor
virusologice
366/e Registru de evidenţă şi eliberare a rezultatelor investigaţiilor
virusologice
377/e Registru de evidenţă a investigaţiilor sanitaro-helmintologice
377/e Registru de evidenţă a investigaţiilor sanitaro-helmintologice
380/e Registru de înregistrare a investigaţiilor microbiologice la
grupul enterobacteriaceae
380/e Registru de înregistrare a investigaţiilor microbiologice la grupul
enterobacteriaceae
382/e Registru investigaţiilor microbiologice ale aerului
382/e Registru investigaţiilor microbiologice ale aerului
383/e Registru investigaţiilor microbiologice a lavajelor
383/e Registru investigaţiilor microbiologice a lavajelor
384/e registru investigaţiilor microbiologice a formelor
medicamentoase
384/e registru investigaţiilor microbiologice a formelor medicamentoase
386/e Registru investigaţiilor microbiologice a conservelor
386/e Registru investigaţiilor microbiologice a conservelor
388/e Registru rebutării probelor, materialului primit pentru
investigaţii
388/e Registru rebutării probelor, materialului primit pentru investigaţii
393/e Rebutării probelor, materialului primit pentru investigaţii
393/e Rebutării probelor, materialului primit pentru investigaţii
397/e Registrul de înregistrare a investigaţiilor microbiologice a
substratelor biologice.
397/e Registrul de înregistrare a investigaţiilor microbiologice a
substratelor biologice.
398/e Registru pentru identificarea culturilor de vibrioni holerigeni
398/e Registru pentru identificarea culturilor de vibrioni holerigeni
399/e Registrul dinamicii materialului contaminat
399/e Registrul dinamicii materialului contaminat
Nr. 641-1/e Registrul de înregistrare a proceselor verbale a
investigațiilor experimental-toxicologice
Nr. 641-1/e Registrul de înregistrare a proceselor verbale a investigațiilor
experimental-toxicologice
R 13/06 (RPS 5.6-5) Registrul de pregătire a soluțiilor de reactivi
chimici și controlului purității solvenților pentru investigații
R 13/06 (RPS 5.6-5) Registrul de pregătire a soluțiilor de reactivi chimici
și controlului purității solvenților pentru investigații
Sida 13 Registru de înregistrare a investigaţiilor repetate la anticorpi
ANTI-HIV
Sida 13 Registru de înregistrare a investigaţiilor repetate la anticorpi
ANTI-HIV
Sida 14 Registru de înregistrare a investigaţiilor de confirmare la
anticorpi ANTI-HIV
Sida 14 Registru de înregistrare a investigaţiilor de confirmare la
anticorpi ANTI-HIV
Monografia ,,HEPATITA VIRALĂ c ÎN GRUPURILE CU RISC
SPORIT DE INFECTARE,,
Monografia ,,Hepatita virală C în grupurile cu risc sporit de infecție,,

Revista ,,Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină,,

Bucată

2.00

Bucată

200.00

Registru format a4,48 pag, hîrtie ofset 65

Bucată

7.00

Registru copertat 96 pag,format a4 hîrtie ofset 65

Bucată

2.00

Registru format a4,48 pag hîrtie ofset 65

Bucată

50.00

Format a4, hîrtie ofset 65

Bucată

2000.00

Format a4 albă, hîrtie ofset 65

Bucată

50.00

Format a4 albă, hîrtie ofset 65

Bucată

20.00

Registru copertat 96 pag,format a4, hîrtie ofset 65

Bucată

5000.00

Bucată

10.00

Registru copertat 96 pag, format a4, hîrtie ofset 65

Bucată

4.00

Registru copertat 96 pag,format a4, hîrtie ofset 65

Bucată

12.00

Registru copertat A4 48 foi , hîrtie ofset 65

Bucată

30.00

Registru copertat 96 pag,format a4, hîrtie ofset 65

Bucată

2.00

Format a4 albă, hîrtie ofset 65

Bucată

22.00

Registru a3 ,48pag, hîrtie ofset

Bucată

10.00

Registru copertat 96 pag. Format a4, hârtie ofset 65

Bucată

5.00

Registru copertat 96 pag. Format a4, hârtie ofset 65

Bucată

5.00

Registru copertat 96 pag. Format a4, hârtie ofset 65

Bucată

1.00

Registru copertat 96 pag. Format a4, hârtie ofset 65

Bucată

2.00

Registru copertat 96 pag. Format a4, hârtie ofset 65

Bucată

10.00

Registru format a4 albom 96 pag,hârtie ofset, 65

Bucată

2.00

Registru format a4 albom 96 pag,hârtie ofset, 65

Bucată

4.00

Registru format a3 48 pag, hîrtie ofset 65

Bucată

3.00

Registru copertat 96 pag. Format a4, hârtie ofset 65

Bucată

10.00

Registru copertat 96 pag. Format a4, hârtie ofset 65

Bucată

3.00

Registru format a4 album 96 pag, hârtie ofset 65

Bucată

2.00

Registru format a4 album 96 pag, hârtie ofset 65

Bucată

30.00

Registru copertat A4 48 foi, hîrtie ofset 65

Bucată

6.00

Registru copertat A4 100 foi, hîrtie ofset 65

Bucată

5.00

Registru Format A4 albom 48 pag, hîrtie ovset 65

Bucată

17.00

Registru Format A4 albom 48 pag, hîrtie ovset 65

Bucată

200.00

Carte 16x22 cm, 220 pag, hîrtie mată 90 alb -negru, text 40, bloc
color,coperta cu ,,aripi,,, 10 cm cu biguire, color exterior, cu laminare
mată. Prețul trebuie să includă: paginarea, design, copertare, editare și
transportarea producției la depozitului Beneficiarului.

Format a4, hîrtie ofset

Format a4 albă, hîrtie ofset 65

55.1

79970000-4

revista ,,Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină,,

Bucată

544.00

544 buc (4 numere,tirajul fiecărui număr va constitui 136 ex.)Volumul
manuscrisului prezentat pentru fiecare număr va fi circa 10 cod de
autor.Revista va fi tipărită în următoarea formulă: format
60X84/8(200x290mm), format A-4; tiraj- foi monocromie 1+1 96
pagini alb-negru, coperta policromie 4+4 +UFO ; hîrtie ofset 80g;
coperta carton cretat 300g -color. Prețul trebuie să includă :redactarea
în terminologia medicală, desing, machetarea, editarea și transportarea
producției la depozirul Bebeficiarului. Experiență peste 3 ani în
redactarea și editarea publicațiilor medicale(prezentarea copiilor
contractelor la deschidere).Termenul de prestare: - redactarea și
traducerea(din română în engleză) în termenologia medicală în 15 zile
din data prezentării de către Beneficiar a revistei pe suport electronic;prezentarea Beneficiarului pe suport de hârtie a articolelor redactate și
traduse și a copertei în varianta coloră pentru verificarea suplimentară
și decizie;- publicarea în termen de 30 de zile din data prezentării sub
semnătură a revistei de către Beneficiar.

3. Criterii şi cerinţe de calificare
Nr.
1
2
3
4
5

Denumirea documentului/cerinţelor

Cerinţe suplimentare
Preț fără TVA, preț cu TVA, suma fără TVA, suma cu TVA.
.
copie-emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul Dezvoltării Informaționale), confirmată prin
aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului
.
Numele , prenumele, codul personal

Oferta(original)
date despre participant
Certificat de înregistrare a întreprinderii
Rechizite bancare
Lista fondatorilor

Obl.
DA
DA
DA
DA
DA

4. Pregătirea ofertelor
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Oferte alternative:
Garanţia pentru ofertă:
Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de:
Ediţia aplicabilă a Incoterms şi termenii comerciali acceptaţi vor
fi:
Termenul de livrare/prestare/executare:

4.6
4.7
4.8

Metoda şi condiţiile de plată vor fi:
Perioada valabilităţii ofertei va fi de:
Ofertele în valută străină:

5.1

Plicurile vor conţine următoarea informaţie suplimentară:

5.2

Pentru depunerea ofertelor, adresa autorităţii
contractante/organizatorului procedurii este:

5.3

Deschiderea ofertelor va avea loc la următoare adresă:

6.1

Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în:
Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:
Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi:
Modalitatea de efectuare a evaluării:
Factorii de evaluarea vor fi următorii:

Leu MD
BNM
28.03.2016
La cel mai mic preț,pentru fiecare lot în parte și corespunderea specificațiilor solicitate.
Nu sunt

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va
fi:
Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din
preţul contractului adjudecat)):
Garanţia de bună execuţie a contractului:
Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea
contractului către autoritatea contractantă:

Cel mai mic preţ

Nu vor fi
0.00% din valoarea ofertei fără TVA.
DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013
lot 1 și 54 - 7 zile din momentul prezentări sub semnătură a articolelor ; lot 2 - 20 zile după aprobărea machetelor către tipar; lot 3- 53 -20 zile
din momentul aprobării mostrelor
100% pe parcursul anului 2016
30 zile
Nu se acceptă

5. Depunerea şi deschiderea ofertelor
Cerere a ofertelor de preţuri nr. 16/00720
Pentru achiziţionarea de: SERVICII de editare
Autoritatea contractantă: CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
Adresa autorităţii contractante: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Asachi Gh. 67 bl. A
A nu se deschide înainte de: 01.04.2016 10:00
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Asachi Gh. 67 bl. A
Tel: 022-574-574 022-574-519
Fax: 022729725
E-mail: 022729725
Data-limită pentru depunerea ofertelor este:
Data, Ora: 01.04.2016 10:00
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Asachi Gh. 67 bl. A
Tel: 022-574-574 022-574-519
Data, Ora: 01.04.2016 10:00

6. Evaluarea şi compararea ofertelor

6.2
6.3

7. Adjudecarea contractului
7.1
7.2
7.3
7.4

0.00%

5 zile

Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru
achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:
Bahnarel Ion ________________________________

