MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA

CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
28, mun. >>>>>
MD 2028, mun. Chişinău, str. Gh. Asachi 67A, Tel. +373 22 574 501; Fax. + 373 22 729 725,
http://www.cnsp.md, e-mail: anticamera@cnsp.md, cnsp@cnsp.md, IDNO 1007601001123

INVITAŢIE LA CONCURS
pentru achiziţionarea bunurilor
prin procedura cererii ofertelor de preţuri
Nr.14/01326 din 21.07.2014
BAP nr.54/14 din 11.07.2014

1.

Autoritatea contractantă: Centrul Naţional de Sănătate Publică

2.

Sediul autorităţii contractante: mun.Chişinău, str. Gh.Asachi 67A

3.

Numărul de telefon şi persoana de contact: Ecaterina Busuioc, tel: 022-574-648, Galina Lazur,
tel/fax: 022-574-574

4.

Obiectul achiziţiei: Produse biodistructive

5.

Cod CPV: 24455000-8

6.

Lista produselor biodistructive este prezentată în Anexa nr.1.

7.

Oferta se prezintă pîna la data de 21.07.2014, ora 11:00, pe adresa mun. Chişinău, str. Gh.
Asachi, 67A, CNSP, bir.301 cancelaria

8.

Data/ora desfăşurării concursului 21.07.2014, ora 11:00,

9.

Evaluarea şi compararea ofertelor prezentate, pentru determinarea ofertei câştigătoare, va fi efectuată
după criteriul: cel mai mic preţ fără TVA pe fiecare poziţie în parte:
1. Pentru poziţia nr.1 – la 1 buc. şerveţel;
2. Pentru poziţia nr.2 – la un litru soluţie 10,0% după clorul activ;
3. Pentru poziţia nr.3 – la un litru soluţie 0,1% după clorul activ;
şi corespunderea cerinţelor solicitate.

10. Termenul şi condiţiile de livrare a bunurilor: în termen de 30 zile calendaristice din momentul
înregistrării contractului la Agenţia Achiziţii Publice, în condiţii DDP Incoterms 2000 cu
transportul Vînzătorului. Locul livrării: depozitul CNSP.
11. Valuta şi modul de achitare: lei MD, 100% în termen de 10 zile calendaristice după livrarea
bunurilor.
12. Termenul de valabilitate a bunurilor: la momentul livrării termenul de valabilitate restant a
produselor biodistructive va constitui nu mai puţin de 80% din cel initial.
13. Modul de prezentare a ofertelor:
 ofertele se prezintă în limba română, cu specificarea clară a parametrilor;
 preţul bunurilor se indică în lei MD:
 oferta trebuie să conţină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;
 preţul serviciilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada
de executare a contractului;
 preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la
organizatorul procedurii de achiziţie.
14. Oferta este valabilă 45 de zile de la data limită de depunere a ofertei;
15. Modul de întocmire a ofertelor:
 fiecare pagină a ofertei trebuie să fie ştampilată şi semnată de către participant;
16. Documentele de calificare a operatorilor economic participanţi:
1. Oferta (conform Anexei nr.2) – original, cu aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului;
2. Certificatul de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera Înregistrării de Stat – copie
confirmată prin semnătura şi ştampila participantului;
3. Date despre participant;
4. Licenţa de activitate - pentru importul şi/sau fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a
substanţelor şi materialelor chimice toxice, articolelor şi produselor chimice de menaj; producerea,
importul şi/sau exportul, reexportul substanţelor care distrug stratul de ozon, precum şi a
echipamentelor şi produselor ce conţin asemenea substanţe - copie - confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului;
5. Certificat de înregistrare de stat/avizare sanitară a produselor biodistructive eliberat de
Ministerul Sănătăţii a Republicii Moldova (în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.564 din
10.09.2009 privind aprobarea Regulamentului sanitar privind stabilirea condiţiilor de plasare pe piaţă
a produselor biodistructive – copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului;
6. Autorizaţie sanitară a depozitului pentru produse biodistructive – copie confirmată prin
semnătura şi ştampila Participantului;
7. Instrucţiunea de lucru de la producător cu traducere în limba de stat - copie confirmată prin
semnătura şi ştampila Participantului;

17. Înştiinţarea privind determinarea câştigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data
emitereii deciziei privind evaluarea ofertelor.

Conducătorul grupului de lucru
Prim-vicedirector al CNSP

Ion Bahnarel ___________
L.Ş.

Anexa nr.1

Lista produselor biodistructive
Nr. Grupa Tipul de Domeniul
d/o princi- produse
pală

Utilizare

Activitatea
produselor
biodistructive, cel
puţin
virulicidă

1.

1

2

Domeniul
sănătăţii
publice

Dezinfecţia
suprafeţelor

2.

1

5

Dezinfecţia apei din
fântâni

bactericidă

3

1

5

Dezinfecţia
apei potabile
pentru
populaţie
Dezinfecţia
apei potabile
pentru
populaţie

Dezinfectia apei
utilizată din surse
contaminate în situaţii
extremale şi de criză

bactericidă

Componenţa după
substanţa (substanţele)
activă (e)

Forma
produsului

Ambalaj

Termen de
valabilitate
*

Cantita
tea

Produse ce conţin cel puţin
o substanţă activă din cel
puţin una din grupa de
substanţe Alcooli şi/sau Săruri
Cuaternare de Amoniu
Clor activ nu mai puţin de
26%

Şerveţele
de bumbac,
dimensiuni
minimum
10x15cm

Recipient
plastic a cîte
maximum
100 bucăţi

Minimum 1
an

80000
şerviţele

solid

Saci a cîte
maximum
30,0 kg

Minimum 6
luni

3000 kg

Recipient a
cîte
maximum
100 pastile

Minimum 3
an

3000
pastile

Diclor izocianurat de
Pastile
sodiu, cancentraţia de clor
activ 10-15mg

Notă:
1. *La momentul livrării termenul de valabilitate restant a produselor biodistructive va constitui nu mai puţin de 80% din cel initial.

Anexa nr.2
Model ofertă
Codul
CPV

Nr.
d/o

Denumirea
bunurilor

1
2445
5000
-8

2
1.

3
Produs
biodistructiv
pentru
dezinfecţia
suprafeţelorşerveţele

2445
5000
-8

2.

Produs
biodistructiv
pentru
dezinfecţia
apei din
fântâni

Mode
lul
artico
lului

Ţara
de
origi
-ne

Pr
od
ucătorul

Unitate
a de
măsură

Canti
-tatea

4

5

6
şerveţel

7
8
80000 Produs biodistructiv: Grupa principală 1; Tipul
de produse 2; Domeniul - Domeniul sănătăţii
publice; Utilizare - Dezinfecţia suprafeţelor;
Activitatea produselor biodistruc-tive, cel
puţin – virulicidă; Componenţa după substanţa
(substanţele) activă (e) - Produse ce conţin cel
puţin o substanţă activă din cel puţin una din
grupa de substanţe Alcooli şi/sau Săruri Cuaternare de Amoniu;
Forma produsului - Şerveţele de bumbac,
dimensiuni minimum 10x15cm; Ambalaj Recipient plastic a cîte maximum 100 bucăţi;
Termen de valabilitate* - Minimum 1 an;
3000 Produs biodistructiv: Grupa principală 1; Tipul
de produse 5; Domeniul - Dezinfecţia apei
potabile pentru populaţie; Utilizare Dezinfecţia apei din fântâni; Activitatea
produselor biodistruc-tive, cel puţin –
bactericidă; Componenţa după substanţa
(substanţele) activă (e) - Clor activ nu mai
puţin de 26%; Forma produsului - solid;
Ambalaj - Saci a cîte maximum 30,0 kg;
Termen de valabilitate* - Minimum 6 luni;

kg

Specificarea tehnică deplină solicitată

Specificare
a tehnică
deplină
propusă de
către
ofertant

Preţ
unitar
(fără
TVA)

Preţ
unitar
(cu
TVA)

Suma
fără
TVA

Suma
cu
TVA

9

10

11

12

13

2445
5000
-8

3.

Produs
biodistructiv
pentru
dezinfectia
apei
utilizată din
surse
contaminate
în situaţii
extremale și
de criză
Total

pastile

3000

Produs biodistructiv: Grupa principală 1; Tipul
de produse 5; Domeniul - Dezinfecţia apei
potabile pentru populaţie; Utilizare Dezinfectia apei utilizată din surse contaminate
în situaţii extremale și de criză; Activitatea
produselor biodistruc-tive, cel puţin –
bactericidă; Componenţa după substanţa
(substanţele) activă (e) - Diclor izocianurat de
sodiu, cancentraţia de clor activ 10-15mg;
Forma produsului - pastile; Ambalaj Recipient a cîte maximum 100 pastile; Termen
de valabilitate* - Minimum 3 ani;

