Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr.763
din 11 octombrie 2012

DOCUMENTAŢIA-STANDARD
pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri

Obiectul achiziţiei: Utilaj pentru transportarea şi păstrarea vaccinurilor
Cod CPV: 38000000-5
Autoritatea contractantă: Centrul Naţional de Sănătate Publică
Procedura achiziţiei: Licitaţie publică

Licitaţia nr. 14/01594 din 25.08.2014
Nr. BAP şi data publicării 61/14 din 05.08.2014
Data deschiderii: 25.08.2014, ora 10:00

INVITAŢIE LA LICITAŢIE
Centrul Naţional de Sănătate Publică
Licitaţie publică
Utilaj pentru transportarea şi păstrarea vaccinurilor
Codul CPV: 38000000-5
Această invitaţie la licitaţie este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul
achiziţiilor publice nr. 61/14 din 05.08.2014.
În scopul achizitionării utilajului pentru transportarea şi păstrarea vaccinurilor,
conform necesităţilor Centrului Naţional de Sănătate Publică (în continuare – Cumpărător) pentru
anul de activitate 2014, este alocată suma necesară din mijloace speciale.
Centrul Naţional de Sănătate Publică (CNSP) invită operatorii economici interesaţi, care
pot satisface necesităţile Cumpărătorului, să participe la licitaţie privind livrarea următoarelor
bunuri:

Nr. d/o Denumirea utilajului
Lot I

Frigidere speciale
pentru păstrarea
vaccinurilor

Specificaţiile tehnice
Caracteristici generale:
Frigidere speciale pentru păstrarea vaccinurilor
construite după tehnologia ”Icelined” (căptuşite cu
gheață - acumulatoare de frig sau apă), capabile de a
menține temperatura în cameră în limitele +2 +100C la prezența energiei electrice minimum 8 din
24 ore, orizontale, cu uşa în partea de sus, pentru
zona temperată (+32°C) sau fierbinte (+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 220240V, frecvența 50Hz. Sistemul de răcire asigurat de
compresor-evaporator
electric, agent frigorifer
R134a sau R700a, termostat cu controlor al
temperaturii, parametrii de lucru t0 = +2 - +100C.
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

Unitatea
de măsură
Buc.

Cantitatea
30

care permit circulația liberă a aerului, disponibile a
suporta greutatea de 20-50 kg fiecare.
Termen de garanţie minim 24 luni din
momentul livrării.
Lot. II Termocontainere
pentru transportarea
vaccinurilor

Lot.III Dispozitive de
monitorizare
permanentă a
temperaturii în
frigidere pentru
păstrarea
vaccinurilor

Buc.

1200

Buc.

400

Termocontainere speciale pentru transportarea
vaccinurilor, precalificate în sistemul PQS
(performanță, calitate, securitate) de Organizația
Mondială a Sănătății WHO/IVB/11.08, versiunea
21.05.2014.
Volum intern pentru plasarea vaccinurilor 2,7±0,2
litri, dotat cu mâner sau curea pentru a fi deplasate
manual. Păstrarea temperaturii interne între +2 +100C nu mai puțin de 40 ore la temperatura
mediului de +430C (Cold life) şi nu mai puțin de 10
ore la temperatura de - 200C (Warm life). Pereții
interni şi externi vor fi din polyethylenă, material
termoizolator – polyuretan, grosimea stratului de
termoizolare 25-60 mm. Fiecare termocontainer va fi
dotat cu un set standard de acumulatoare de frig
volum 0,4-0,6 litri.
Termen de garanţie minim 24 luni din momentul
livrării.
Dispozitive de monitorizare permanentă a
temperaturii în frigidere pentru păstrarea vaccinurilor,
precalificate în sistemul PQS (performanță, calitate,
securitate) de Organizația Mondială a Sănătății
WHO/IVB/11.08, versiunea 21.05.2014.
Durata
înregistrării
temperaturii
cu
reflectarea datelor şi alarmei pe display dispozitivului
– 30 zile. Modul de operare – electronic. Dotat cu
display medium LCD. Parametrii temperaturii
înregistrate – de la -300C până la +600C cu precizia
±0,50C. Sursa de energie – baterii 3V sau în
dependență de completarea producărorului, preferabil
removabile, acceptabil ne removabile cu durata
funcției nu mai puțin de 36 luni. Capacitatea
memoriei – nu mai puțin de 7000 înregistrări la
interval de 30 – 60 secunde. Alarma – vizual la
display. Materialul de fabricare – plastic inoxidabil
(ABS) sau polycarbonat. Fiecare dispozitiv de
monitorizare a temperaturii va fi compatibil cu
Standard LogTag Interface Cradles - dispozitiv
pentru conectarea şi transferul de date la computer în
sistemul Windows.

Termen de garanţie minim 24 luni din
momentul livrării.
Termenul de livrare a bunurilor: în termen de 60 zile calendaristice din momentul
înregistrării contractului la Agenţia Achiziţii Publice.
Cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: vezi pct.1.9 din
Formularul informativ despre ofertant F3.3 şi pct.10.1(a) din FDA (pag.18).
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea
contractantă Centrul Naţional de Sănătate Publică, mun.Chişinău, str.Gh. Asachi 67A, Alexandru
Fusu – şef secţie deservire tehnică medicală, tel: 022-574-551 şi familiariza cu cerinţele
documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos: Centrul Naţional de Sănătate Publică,
mun.Chişinău, str.Gh. Asachi 67A, et. 4, bir. 407, 408, Galina Lazur, şef serviciu achiziţii, tel: 022574-574, 022-574-519, de la 08:00 – 16:30
Setul de documente poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de
participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui
persoanei împuternicite de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei de
200 lei pentru fiecare set.
Plata 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.
Documentele Participantului puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate
până la ora 10:00 pe 25.08.2014, la sediul Centrului Naţional de Sănătate Publică,
mun.Chişinău, str.Gh. Asachi, 67A, cancelaria, et.3, bir.301. Ofertele întârziate vor fi respinse.
Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de
lucru al Centrului Naţional de Sănătate Publică şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie la
data de 25.08.2014, ora 10:00, pe adresa mun.Chişinău, str.Gh. Asachi, 67A, sala 2.
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de:
 Garanţia bancară pentru ofertă - (original - emisă de o bancă comercială) conform F
3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei;
sau
 Transfer de bani pe contul instituţiei:
MF – Trezoreria de Stat
Centrul National de S ănătate Publica
Cont bancar: 3359502

Cont trezorerial: 461300000121901
Banca: MF-Trezoreria de stat
Cod bancar: TREZMD2X
Cod fiscal: 1007601001123
cu nota “Plata garanţiei bancare pentru ofertă”.
Cuantumul garanţiei bancare pentru ofertă a Participantului la licitaţie constituie 1% din
valoarea ofertei fără TVA prezentate.
Adresa(ele) de referinţă din textul de mai sus:
Centrul Naţional de Sănătate Publică, mun.Chişinău, str.Gh. Asachi 67A, et.4, bir.407, 408,
Galina Lazur, şef serviciu achiziţii, tel: 022-574-574, 022-574-519; Alexandru Fusu – şef secţie
deservire tehnică medicală, tel: 022-574-551.

