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  ANUNȚ DE PARTICIPARE 
 

privind achiziționarea: Aparate oftolmologo/cîntar cu antropometru / Cușetă 

medicala  pentru instituţiile subordonate DETS sectorul Ciocana. 

prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Preț. 
                                    (tipul procedurii de achiziție) 

1. Denumirea autorității contractante: DETS sectorul Ciocana. 

2. IDNO: 1007601009565 

3. Adresa: mun. Chişinău, str. Alecu Russo, 57 

4. Numărul de telefon/fax: 022 499 661 

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: detsciocanaachiziti@mail.ru și 
detsciocana.educ.md 

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de 
atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în MTender  

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea 

că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o 
altă formă de achiziție comună): __Nu se aplică _ 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să 
participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor 

bunuri /servicii/lucrări: 

N

r. 

d/

o 

Cod CPV 

Denumirea 

bunurilor/serviciil

or/lucrărilor 
solicitate 

Unita

tea 

de 

măsu
ră 

Ca

ntit

ate

a 

Specificarea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referință 

Valoarea 

estimate fără 
TVA 

(se va indica 

pentru fiecare 

lot în parte) 
Lotul 1 

1 

33662100-

9 

SINOPTOFOR 

Buc. 

1 

SINOPTOFOR SINF-1- 

 Pentru tratamentul strabismului și combinarea 
a uni set de acțiuni și exerciții care contribuie 
la dezvoltarea vederii binoculare, adică 
capacitatea de a vedea pe deplin lumea cu 

ambii ochi. 

 

 

 

 

 

158 333,00 

lei 
 

Lotul 2 

2 

33662100-

9 

Ambliopanora

ma 

 

Buc. 

1 

 „AMBLIOPANORAMA”- destinat pentru 

tratamentului ambliopiei subdezvoltării 
funcționale a retinei, începând de la o vârstă 

fragedă.  

 

 

50 000,00 

lei 

3 

33662100-

9 Maculostimulat

or MKS-Ts 
 

Buc. 

1 

Simulatorului pentru stimularea retinei 

ochiului „MKS-Ts” PE bazaa principiul 

utilizării structurilor periodice cu o distribuție 
de intensitate sinusoidală în identificarea 

pragului percepției ochiului a grătarelor de 
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testare cu o creștere a frecvenței spațiale a 
acestora. Simulatorul conceput pentru 

ameliorarea, prevenirea oboselii vizuale și 
îmbunătățirea acuității vizuale. 

 
 

Lotul 3 

4 

39700000-

9 

Cîntar cu 

antropometr

u 

Buc. 

4 

Corp din oțel rezistent la alunecare, 
platforma confecționată din cauciuc și 
rezistent la alunecare 

Antropometru pentru măsurarea înălțimii   
Capacitate 120-160 kg 

 
Testat metrologic. Obligatoriu. 

 

 

 

 

8300,00 lei 

 

 

 

Lotul 4 

5 

33192100-

3 
Cușetă 
medicala cu 

reglarea 

secțiunii 
capului 

Buc. 

1 

Descrierea: Ușor de dezinfectat culoare 

deschisă 

Dimensiuni: L.-1,80 cm 

                      Lăț.-0,60 cm 

                     Înălț.- 0,50 cm 

 

2500,00 lei 

Valoarea estimată a achiziţiei: 219 133,00 lei fără TVA. 
NOTA: Evaluarea va fi efectuată: pe fiecare Lot în parte, livrarea  descărcarea şi 

instalarea se face de către agentul economic la fiecare instituţie în parte a DETS sectorul 
Ciocana. 

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune 
oferta (se va selecta):Pentru fiecare lot în parte; 

10. alternative: nu se admite 

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Timp de 30 de zile de la 

semnarea contractului. 

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020 

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai 

în cadrul unor programe de angajare protejată : nu se aplică 

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot 

determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) 

al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, 

documentație):  

Nr. 

d/o 

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

 

1 

 

DUAE 

DUAE - Formularul standard al 

Documentului Unic de Achiziţii 
European - confirmat cu aplicarea 

semnăturii electronice a 

operatorului economic. 

 

Obligatoriu 

2 Formularul ofertei Completată  în conformitate cu 
Formularul (F 3.1)- în original,  
semnătura electronică a 
Participantului; 

Obligatoriu 

 

 
 Completată în conformitate cu  

https://www.tehoptimed.md/catalog/stationar/1464-cuseta-medicala-cu-reglarea-capatiiului-1800x600x550
https://www.tehoptimed.md/catalog/stationar/1464-cuseta-medicala-cu-reglarea-capatiiului-1800x600x550
https://www.tehoptimed.md/catalog/stationar/1464-cuseta-medicala-cu-reglarea-capatiiului-1800x600x550
https://www.tehoptimed.md/catalog/stationar/1464-cuseta-medicala-cu-reglarea-capatiiului-1800x600x550
https://www.tehoptimed.md/catalog/stationar/1464-cuseta-medicala-cu-reglarea-capatiiului-1800x600x550


3 

 

3 
 

Specificaţii tehnice 

Formularul (F 4.1)- în original, cu 
semnătura electronică a 
operatorului economic; 

Specificația tehnică a 
echipamentului oferit să fie 

prezentată conform modelului de 
la pag. 29. a documentației. 

 

Obligatoriu 

 

4 

 

Specificații de preț 
Completată în conformitate cu 

Formularul (F 4.2)- în original, cu 
semnătura electronică a 
operatorului economic. 

 

Obligatoriu 

5 Dovada înregistrării persoanei 
juridice 

 

cu semnătura electronică a 
operatorului economic 

 

6 Informații generale despre 
participant 

 

cu semnătura electronică a 
operatorului economic 

 

7 Certificat de atribuire al contului 

bancar 

cu semnătura electronică a 
operatorului economic. 

Obligatoriu 

 

8 Certificat de conformitate pentru 

bunurile oferite,  

cu semnătura electronică a 
operatorului economic. 

 

 

Obligatoriu 
9 Certificat de Garanți a bunului 

oferit 

cu semnătura electronică a 
operatorului economic. 

Obligatoriu 

 

10 
Declarație  privind asigurarea 

livrarii,  descărcarii și instalării 
bunurilor se face de către operatorul 

economic la fiecare instituţie 
împarte indicată de AC. 

cu semnătura electronică a 
operatorului economic. 

 

 

Obligatoriu 

   
 

15. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al 

procedurii negociate), după caz  nu se aplică 

16. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza 
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitație electronica 
2 runde 

17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului Calitate  şi corespunderea 
tuturor cerinţelor din caietul de sarcini. 

18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut. 
19. Ofertantul recunoscut învingător va prezenta în termen de 3 zile, la solicitarea autorității 
contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea 
tuturor criteriilor de calificare și selecție , în confirmare cu informațiile cuprinse în DUAE. 
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum 

și ponderile lor: 

Nr. 

d/o 

Denumirea factorului de evaluare Ponderea% 

 -------  

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

22. până la: confor SIA RSPA 

23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  



4 

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul MTender 

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile 

25. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP  

Ofertele întârziate vor fi respinse.  

26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu 
excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”. 

27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de 

stat.  

28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 

Uniunii Europene: nu se aplică            (se specifică denumirea proiectului și/sau programului) 

29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  

        Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; 
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 

30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective 

(dacă este cazul): nu se aplică 

31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: 

nu se aplică 

32. Data publicării anunțului de intenție: 

33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:07.09.2020 

34. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: 

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de 
participare 

Se acceptă 

sistemul de comenzi electronice Nu se acceptă 

facturarea electronică Nu se acceptă 

plățile electronice Nu se acceptă 

35. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al 

Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică 

36.  Alte informaţii relevante: ATENȚIE!!! Pentru fiecare bun descris mai sus să 
fie indicat prețul pentru  fiecare unitate (ANEXĂ SUPLIMENTARĂ, semnatur 
electronică) 

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:____________________Valeriu ROTARU                 


