INVITAŢIE LA LICITAŢIE
Centrul Naţional de Sănătate Publică
Licitaţie publică
Nr. 14/02087 din 24.10.2014, ora 10:00
Frigidere speciale pentru păstrarea vaccinurilor (repetat)
Codul CPV: 38000000-5
Această invitaţie la licitaţie este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul achiziţiilor publice nr. 81/14 din 14.10.2014.
În scopul achiziţionării frigiderelor speciale pentru păstrarea vaccinurilor conform necesităţilor Centrului Naţional de Sănătate Publică (în
continuare – Cumpărător) pentru anul de activitate 2014, este alocată suma necesară din surse bugetare.
Centrul Naţional de Sănătate Publică (CNSP) invită operatorii economici interesaţi, care pot satisface necesităţile Cumpărătorului, să
participe la licitaţie privind livrarea următoarelor bunuri:
Poziția
Nr.
Unitatea
Denumire Lot
Canti
Lot
Denumirea
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de
Descriere
tatea
măsura
1 Frigidere speciale pentru Frigidere speciale pentru
3800000030
Buc.
Frigidere speciale pentru păstrarea vaccinurilor construite
păstrarea vaccinurilor
păstrarea vaccinurilor
5
după tehnologia ”Icelined” (căptuşite cu gheață acumulatoare de frig sau apă), capabile de a menține
temperatura în cameră în limetele +2 - +10°C la prezența
energiei electrice minimum 8 din 24 ore, orizontale , cu
uşa în partea de sus, pentru zona temperată (+32°C) sau
ferbinte (+43°C), precalificate în sistemul PQS
(performanță, calitate, securitate) de Organizația
Mondială a Sănătății WHO/IVB/11.08, versiunea
21.05.2014.
Alimentare cu energie – rețeaua electrică 220-240V,
frecvența 50Hz. Sistemul de răcire asigurat de
compresor-evoporator electric, agent frigorifer R134a
sau R600a, termostat cu controlor al temperaturii,
parametrii de lucru t° = +2 - +10°C. Indicator extern
electric a temperaturii în cameră.
Capacitatea utilă pentru păstrarea vaccinurilor – 140±10
litri. Camera internă dotată cu reşouri detaşabile cu fixare
în partea de sus a camerei care permit circulația liberă a
aerului, disponibile a suporta greutatea de 20-50 kg

fiecare.
Termen de garanţie minim 24 luni din momentul livrării.

Cererea de participare (cu indicarea clară a denumirii firmei, adresei, numărului de telefon, fax, adresa de e-mail) şi confirmarea achitării
nerambursabile a sumei de 200 lei (ordin / bon de plată) se expediază la adresele de e-mail: achizitii@cnsp.md; sap@cnsp.md sau la numărul de
fax: 022-72-97-25, 022-574-574.
După primirea cererii de paticipare şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 200,00 lei, la adresa de e-mail, indicată, va fi
expediat pachetul documentelor de licitaţie.
Tel. de contact:

022-574-574, 022-574-519 – serviciu achizitii
022-574-674 – Anatolie Melnic

Plata de 200,00 lei se efectuează în numerar sau prin transfer:
Centrul Naţional de Sănătate Publică
Contul bancar:3359502
Contul trezorerial:440115101121901
Banca Benef. MF-Trezoreria de Stat
Codul băncii: TREZMD 2X
Codul fiscal:1007601001123
cu nota “Pentru setul documentelor de licitaţie”.
Lipsa cererii de participare şi neachitarea taxei pentru documentele de licitaţie lipsesc operatorul economic de dreptul de a depune oferta în
cadrul procedurii respective de achiziţie.
NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul
SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

