ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea Dispozitive medicale secția fizioterapie
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Procedură de valoare mică
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Medicină Urgentă
2. IDNO: 1003600152606
3. Pentru clarificarea documentelor de atribuire, adresa autorității contractante este: Adresa: mun.
Chișinău, str. Toma Ciorbă,1 ; Tel:(022) 250-809 - Secția Achiziții; Fax:(022) 250-704
E-mail: achizitii@urgenta.md.
Persoana de contact: 068026999 Constantin Pîntea - șef departament inginerie medicală
022250 837 Elena Samotiuc - șef secție Recuperare medicală și med. fizică
4. Lista bunurilor solicitate:
Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea
bunurilor/serviciilor/lu
crărilor solicitate

Unitatea
de
măsură

Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referință

Cantit.

Valoarea
estimată
(pu fiecare
lot în parte)

Lot nr.1

33100000-1

1

Echipamente
medicale

Lampă terapeutică
cu raze infraroșii
destinată
procedurilor de
reabilitare A-t
”Sollux” (staționar
150-500w)

bucată

1

 Alimentare: 220-230V/50-60
HZ;
 Consum de putere: nu m. mic de
150 Watt;
 Cu suport pentru suprafețe
orizontale;
 Ajustarea unghiului de iradiere;
 Oprire automată după expirarea
timpului;
 Condiții în stand-bay: ≤ 0,5
Watt

3000 lei

Lot nr.2
33100000-1

2

Echipamente
medicale

Lampă cu cuarț
destinată iradierii
suprafețelor cu raze
ultrafiolete pentru
nimicirea agenților
patogeni A-t ”Q
145” (375w)






bucată

Alimentare: 220V, 50-60 HZ;
Mobilă;
Interval de radiații: 205-315nm;
Spectru de raze: raze ultraviolet
(UV), infraroșu (IR).

6000 lei

2
Lot nr.3

33100000-1

3

Echipamente
medicale

MAG Aparat
portabil pentru
terapie magnetic cu
frecvență joasă A-t
”Mag – 30”

bucată

10

1

 Dispozitivul are un efect
terapeutic asupra corpului cu un
camp magnetic alternativ;
 Alimentarea: 220V, 50 HZ;
 Greutate: ≤ 1kg;
 Dimensiune: ≤ 120x80x40 mm.

10000 lei

Lot nr.4

33100000-1

4

Echipamente
medicale

Ceas pentru
proceduri

bucată
1

 Destinat pentru monitorizarea
duratei procedurilor fizioterapeutice și a altor procedure
care necesită controlul timpului.
 Alimentare: 220V, 50Hz;
 Alimentare de la baterii: 2x
Baterii AA 1.5 v;
 Cantitate de procedure
înregistrate: minim 8;
 Dimensiune: ≤ 190x180x70mm;
 Greutate: ≤ 2kg;
 Complectare: 10 pini numerotați.

1500 lei

5. Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați:
pe parcursul anului 2019, în decurs de 6 zile de la comandă
6.

Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019

7. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție:
Nr.
d/o

Descrierea
criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

1

Specificații tehnice
(F4.1)

– original confirmat prin semnătura/ştampila participantului;

Obligatoriu

2

Specificații de preț
(F4.2)

– original confirmat prin semnătura/ştampila participantului;

Obligatoriu

3

Certificat de
înregistrare

-copie emisă de camera Înregistrării de Stat, confirmată prin
semnătura/ ștampila participantului;

Obligatoriu

4

Licența de
activitate/Autorizație

-copie, confirmată prin semnătura și ștampila participantului;

Obligatoriu

5

Manualul de utilizare și
cel tehnic

-în limba de stat

Obligatoriu

6

Alte acte

-vor fi solicitate după caz

8.

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preț fără TVA

9.

Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

10. Termenul de valabilitate a ofertelor: ______30 zile _____
11. Locul deschiderii ofertelor: _________________SIA RSAP__________
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.
Conducătorul grupului de lucru: Mihail Ciocanu

L.Ș.

2

