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.

Rubrica

1.1. Autoritatea contractantă/Organizatorul
procedurii:
1.2. Obiectul achiziţiei:
1.3. Numărul procedurii:
1.4. Tipul obiectului de achiziţie:
1.5. Codul CPV:
1.6. Numărul şi data Buletinului Achiziţiilor Publice:
1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:
1.8. Administratorul alocaţiilor bugetare:
1.9. Plăţi/mijloace financiare din partea partenerului
de dezvoltare:
1.10. Denumirea cumpărătorului:
1.11. Destinatarul:
1.12. Limba de comunicare:
1.13. Pentru clarificarea documentelor de atribuire,
adresa autorităţii contractante este:

Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului
procedurii
CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
Produse biodistructive
17/02227
Cerere a ofertelor de preţuri
24455000-8
57 din 18.07.2017
Ministerul Finanțelor
Centrul Național de Sănătate Publică
Nu se utilizează
Centrul Național de Sănătate Publică
Centrul Național de Sănătate Publică
De stat
Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU,
mun. Chişinău, str. Asachi Gh. 67 bl. A
Tel: 062100353 022-574-660
Fax: 022729725
E-mail: sap@cnsp.md
Persoana de contact: Busuioc Ecaterina

1.14. Contract de achiziţie rezervat atelierelor
protejate

2. Listă Bunuri şi specificaţii tehnice:
Nr.
Cod CPV
d/o

Denumire Bunuri
solicitate

Produs biodistructiv
pentru dezinfecţia
antiseptică igienică a
mâinilor în domeniul
sănătăţii publice
1.1 24455000- Produs biodistructiv
8
pentru dezinfecţia
antiseptică igienică a
mâinilor în domeniul
sănătăţii publice

Unitatea
de
Cantitatea
măsură

Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referinţă

1

Litru

714.00

Grupa principală 1. Tipul de produse 1. Domeniul
igiena umană. Activitatea produselor
biodistructive, cel puţin bactericidă. Componenţa
după substanţa (substanţele) activă (e)- produse ce
conţin cel puţin o substanţă activă din cel puţin din
grupa de substanţe - Alcooli. Forma produsuluilichid sau gel. Ambalare- flacon plastic, volum nu
mai mult 1,0 litru cu dozator incorporat. Termen de
valabilitate- minimum 1 an. Prețul va include
costurile de transport.

2

Produs biodistructiv
pentru dezinfecţia
suprafeţelor
2.1 24455000- Produs biodistructiv
8
pentru dezinfecţia
suprafeţelor

Produs biodistructiv
pentru dezinfecţia
suprafeţelor din
laborator
3.1 24455000- Produs biodistructiv
8
pentru dezinfecţia
suprafeţelor din
laborator

Bucată

26600.00 Grupa principală 1. Tipul de produse 2. Domeniul
sănătăţii publice. Activitatea produselor
biodistructive, 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 produsuluişerveţele de bumbac, dimensiuni
minimum10x15cm. Ambalare- recipient plastic a
cîte maximum 100 bucăţi. Termen de valabilitateminimum 1 an. Prețul va include costurile de
transport.

3

Produs biodistructiv
pentru dezinfecţia
echipamentului,
suprafeţelor şi
articolelor din
laborator
4.1 24455000- Produs biodistructiv
8
pentru dezinfecţia
echipamentului,
suprafeţelor şi
articolelor din laborator

Litru

765.00

Grupa principală 1. Tipul de produse 2. Domeniul
sănătăţii publice. Activitatea produselor
biodistructive, cel puţin virulicidă. Componenţa
după substanţa (substanţele) activă (e)- produse ce
conţin cel puţin 2 substanţe active din cel puţin 2
grupe de substanţe - Săruri Cuaternare de Amoniu
şi Aldehide. Forma produsului- lichid. Ambalareflacon cu volum nu mai mare de 1,0 l. Termen de
valabilitate- minimum 1 an. Prețul va include
costurile de transport.

Litru

540.00

Grupa principală 1. Tipul de produse2. Domeniul
sănătăţii publice. Activitatea produselor
biodistructive, cel puţin virulicidă. Componenţa
după substanţa (substanţele) activă (e)- produse ce
conţin cel puţin una din următoarele substanţe
active: Peroxid de hidrogen, acid piracetic,
perborat de natriu. Forma produsului- lichid.
Ambalare- recipient nu mai mult de 1,0 l/kg.
Termen de valabilitate- minimum 1 an. Prețul va
include costurile de transport.

4

5

Produs biodistructiv
pentru dezinfecţia apei
potabile
5.1 24455000- Produs biodistructiv
Kilogram 2160.00 Grupa principală 1. Tipul de produse 5. Domeniul
8
pentru dezinfecţia apei
sănătăţii publice. Activitatea produselor
potabile
biodistructive, cel puţin virulicidă. Componenţa
după substanţa (substanţele) activă (e)- Hipochlorit
de calciu nu mai puţin de 25%. Forma produsuluipraf/pulbere. Ambalare- saci PVC, volum nu mai
mult de 30,0kg. Termen de valabilitate- minimum
6 luni. Prețul va include costurile de transport.

3. Criterii şi cerinţe de calificare
Nr. Denumirea documentului/cerinţelor
Cerinţe suplimentare
3.1 Rechizite bancare și juridice
Original
3.2 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 aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului
3.3 Certificat de înregistrare de stat/avizare copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
sanitară a produselor biodistructive
Participantului
eliberat de Ministerul Sănătăţii a
Republicii Moldova
3.4 Autorizaţie sanitară a depozitului
copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
pentru produse biodistructive
Participantului
3.5 Oferta
original, cu aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului. Preț
fără TVA, Preț cu TVA, Suma fără TVA, Suma cu TVA,
Producătorul și Țara de origine
3.6 Date despre participant
original
3.7 Instrucţiunea/ prospectul de utilizare de copie, confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului
la producător cu traducere în limba de
stat (dacă este relevant)
3.8 Termenul de valabilitate restant la
nu mai puțin de 80 % din cel inițial
momentul livrarii

Obl.
DA
DA

DA

DA
DA

DA
DA

DA

4. Pregătirea ofertelor
4.1 Oferte alternative:
4.2 Garanţia pentru ofertă:
4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în
valoare de:
4.4 Ediţia aplicabilă a Incoterms şi
termenii comerciali acceptaţi
vor fi:
4.5 Termenul de
livrare/prestare/executare:
4.7 Metoda şi condiţiile de plată
vor fi:
4.8 Perioada valabilităţii ofertei va
fi de:
4.9 Ofertele în valută străină:

Nu vor fi
0.00% din valoarea ofertei fără TVA.
DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013
în termen de 30 zile calendaristice din momentul înregistrării
contractului la Trezoreria de Stat
în termen de 30 de zile de la prezentarea facturii fiscale
50 zile
Nu se acceptă

5. Depunerea şi deschiderea ofertelor
5.1 Plicurile vor conţine următoarea informaţie
suplimentară:

Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/02227
Pentru achiziţionarea de: Produse biodistructive
Autoritatea contractantă: CENTRUL NAŢIONAL DE
SĂNĂTATE PUBLICĂ
Adresa autorităţii contractante: Republica Moldova,
CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Asachi
Gh. 67 bl. A
A nu se deschide înainte de: 31.07.2017 10:00

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

5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la următoare
adresă:

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU,
mun. Chişinău, str. Asachi Gh. 67 bl. A
Tel: 062100353 022-574-660
Fax: 022729725
E-mail: 022729725
Data-limită pentru depunerea ofertelor este:
Data, Ora: 31.07.2017 10:00
Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU,
mun. Chişinău, str. Asachi Gh. 67 bl. A
Tel: 062100353 022-574-660
Data, Ora: 31.07.2017 10:00

6. Evaluarea şi compararea ofertelor
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:
6.2 Modalitatea de
efectuare a
evaluării:
6.3 Factorii de
evaluarea vor fi
următorii:

Leu MD

BNM

31.07.2017
după corespunderea specificațiilor tehnice solicitate și la cel mai mic preț pentru: a)
poziţia nr.1 - pentru 1 litru solutie concentrată; b) poziţia nr.2 – pentru 1 şerveţel; c)
poziţia nr. 3 și 4 – pentru 1 litru soluţie de lucru pentru activitate virulicidă expoziţia
60 minute; d) poziţia nr. 5 – pentru 1gr substanță activă;
Nu sunt

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

Cel mai mic preţ
0.00%

6 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:
Halacu Ala ________________________________

ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI
nr. 17/02227 din 18.07.2017
Denumirea autorităţii contractante:
Tip procedură achiziție:
Obiectul achiziției:
Cod CPV:
Data publicării anunțului de intenție:

CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
Cerere a ofertelor de preţuri
Produse biodistructive
24455000-8
Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.: 57 din 18.07.2017.
În scopul achiziţionării "Produse biodistructive"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Ministerul Finanțelor
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

2
2.1

3
3.1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Produs biodistructiv pentru dezinfecţia
antiseptică igienică a mâinilor în domeniul
sănătăţii publice
24455000-8 Produs biodistructiv pentru dezinfecţia
antiseptică igienică a mâinilor în domeniul
sănătăţii publice

Produs biodistructiv pentru dezinfecţia
suprafeţelor
24455000-8 Produs biodistructiv pentru dezinfecţia
suprafeţelor

Produs biodistructiv pentru dezinfecţia
suprafeţelor din laborator
24455000-8 Produs biodistructiv pentru dezinfecţia
suprafeţelor din laborator

Unitatea de
măsura

Litru

Bucată

Litru

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

714.00 Grupa principală 1. Tipul de
produse 1. Domeniul igiena umană.
Activitatea produselor
biodistructive, cel puţin
bactericidă. Componenţa după
substanţa (substanţele) activă (e)produse ce conţin cel puţin o
substanţă activă din cel puţin din
grupa de substanţe Alcooli. Forma produsului- lichid
sau gel. Ambalare- flacon plastic,
volum nu mai mult 1,0 litru cu
dozator incorporat. Termen de
valabilitate- minimum 1 an. Prețul
va include costurile de transport.

26600.00 Grupa principală 1. Tipul de
produse 2. Domeniul sănătăţii
publice. Activitatea produselor
biodistructive, 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 produsuluişerveţele de bumbac, dimensiuni
minimum10x15cm. Ambalarerecipient plastic a cîte maximum
100 bucăţi. Termen de valabilitateminimum 1 an. Prețul va include
costurile de transport.

765.00 Grupa principală 1. Tipul de
produse 2. Domeniul sănătăţii
publice. Activitatea produselor

pag. 2
Nr. d/o
3.1

4

4.1

5
5.1

Cod CPV

Unitatea de
măsura
Litru

Denumire: Bunuri solicitate

24455000-8 Produs biodistructiv pentru dezinfecţia
suprafeţelor din laborator

Produs biodistructiv pentru dezinfecţia
echipamentului, suprafeţelor şi articolelor
din laborator
24455000-8 Produs biodistructiv pentru dezinfecţia
echipamentului, suprafeţelor şi articolelor din
laborator

Produs biodistructiv pentru dezinfecţia apei
potabile
24455000-8 Produs biodistructiv pentru dezinfecţia apei
potabile

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
765.00 biodistructive, cel puţin virulicidă.
Componenţa după substanţa
(substanţele) activă (e)- produse ce
conţin cel puţin 2 substanţe active
din cel puţin 2 grupe de substanţe
Săruri Cuaternare de Amoniu şi
Aldehide. Forma produsului- lichid.
Ambalare- flacon cu volum nu mai
mare de 1,0 l. Termen de
valabilitate- minimum 1 an. Prețul
va include costurile de transport.

Cantitatea

Litru

Kilogram

540.00 Grupa principală 1. Tipul de
produse2. Domeniul sănătăţii
publice. Activitatea produselor
biodistructive, cel puţin virulicidă.
Componenţa după substanţa
(substanţele) activă (e)- produse ce
conţin cel puţin una din următoarele
substanţe active: Peroxid de
hidrogen, acid piracetic, perborat de
natriu. Forma produsului- lichid.
Ambalare- recipient nu mai mult de
1,0 l/kg. Termen de valabilitateminimum 1 an. Prețul va include
costurile de transport.

2160.00 Grupa principală 1. Tipul de
produse 5. Domeniul sănătăţii
publice. Activitatea produselor
biodistructive, cel puţin virulicidă.
Componenţa după substanţa
(substanţele) activă (e)- Hipochlorit
de calciu nu mai puţin de 25%.
Forma produsului- praf/pulbere.
Ambalare- saci PVC, volum nu mai
mult de 30,0kg. Termen de
valabilitate- minimum 6 luni. Prețul
va include costurile de transport.

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
în termen de 30 zile calendaristice din momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat
DDP - Franco destinație vămuit
Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

1
2

Rechizite bancare și juridice
Licenţa de activitate

3

Certificat de înregistrare de stat/avizare sanitară a
produselor biodistructive eliberat de Ministerul
Sănătăţii a Republicii Moldova
Autorizaţie sanitară a depozitului pentru produse

4

Cerințe suplimentare față de document

Obligativitatea

Original
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 aplicarea semnăturii
şi ştampilei Participantului
copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului

Da
Da

copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei

Da

Da

pag. 3
Nr. d/o
5

6
7
8

Denumirea documentului/cerinței
biodistructive
Oferta

Date despre participant
Instrucţiunea/ prospectul de utilizare de la producător
cu traducere în limba de stat (dacă este relevant)
Termenul de valabilitate restant la momentul livrarii

Cerințe suplimentare față de document
Participantului
original, cu aplicarea semnăturii şi ştampilei
participantului. Preț fără TVA, Preț cu TVA, Suma
fără TVA, Suma cu TVA, Producătorul și Țara de
origine
original
copie, confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului
nu mai puțin de 80 % din cel inițial

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: CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Asachi Gh. 67 bl. A
Tel.: 062100353 022-574-660 , Fax:
022729725
, E-mail: sap@cnsp.md
Busuioc Ecaterina, şef secţie controlul infecţiilor nozocomiale, rezistenţei
Numele şi funcţia persoanei responsabile:
antimicrobiene şi dezinfecţie
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:
31.07.2017 10:00
pe adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Asachi Gh. 67 bl. A
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:

50

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:
31.07.2017 10:00
pe adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. Asachi Gh. 67 bl. A
Contractul intră sub incidența Acordului OMC - Da
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:

Halacu Ala

