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INVITAȚIE LA NEGOCIERE
Invitaţie la procedura de negociere
fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare
1. Autoritatea contractantă

Denumirea autorităţii contractante: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Cod fiscal: 1003600150783
Adresa juridică: mun. Chișinău, str. Testemițanu, 29
Relaţii de contact: tel/fax : 0 22 403 697, achizitiipublicescr@gmail.com
2. Obiectul, locul, modul de deschidere, data şi ora limită de depunere/deschidere
a ofertelor preliminare/finale.
Adresa: mun. Chișinău, str. Testemițanu, 29
Tel: 0 22 403 697
Fax: 0 22 403 697
E-mail: achizitiipublicescr@gmail.com

1.

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

*Oferta se va transmite pe poșta electronică
achizitiipublicescr@gmail.com sau se va prezenta într-un plic
sigilat la adresa mun. Chișinău, str. Testemițanu, 29
(Cancelarie)
*Notă: dacă oferta va fi transmisă electronic atunci pe toate actele
obligatoriu va fi aplicată semnătura electronică, dacă oferta va fi
depusă fizic la adresa spitalului pe toate actele va fi semnătura și
ștampila olografă.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Obiectul contractului de
achiziție publică
Limba de redactare a
ofertelor:
Data, ora limită de depunere
a ofertei preliminare
Deschiderea ofertei
preliminare
Locul de deschidere
Modul de deschidere
Numărul minim de ofertanți
Rundele de negociere vor
avea loc la adresa autorităţii

produse alimentare necesar urgent pentru o perioadă de 30
zile prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a
unui anunț de participare
Română
28.06.2022, ora 15:00
28.06.2022, ora 15:00
mun. Chişinău, str. Testemițanu, 29
În cadrul ședinței grupului de lucru
1
Adresa: mun. Chişinău, str. Testemițanu, 29
1

10.

11.

contractante/organizatorului
procedurii este:
Data și ora lansării rundelor
Se va comunica operatorilor economici participanți ulterior
de negocieri, durata acestora
Numărul de runde de
negociere cu operatorul
1 , la necesitate
economic

3. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare

1

Criteriul de evaluare
aplicat pentru adjudecarea
contractului va fi:

Prețul cel mai scăzut (negociat) pe poziție

4. Documente și cerințe solicitate obligatorii
*Notă: dacă oferta va fi transmisă electronic atunci pe toate actele obligatoriu va fi aplicată semnătura
electronică, dacă oferta va fi depusă fizic la adresa spitalului pe toate actele va fi semnătura și ștampila
olografă.

Nr.
d/o

Descrierea
criteriului/cerinței

1

DUAE

2

Garanţia pentru ofertă –
în valoare de 1% din
suma ofertei fără TVA

3

Specificații tehnice

4

Specificații de preț

5

6

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

În mod obligatoriu să fie completat
Formularul standard al Documentului Unic de
Achiziții European conform Ordinului
Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020,
confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice;
Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul
autorităţii contractante sau garanție prin
scrisoare bancară
Conform anexei nr. 22 din Documentația
standard (ce se atașează la invitație)
Conform anexei nr. 23 din Documentația
standard (ce se atașează la invitație)

Documente suplimentare de calificare și selecție
Certificat de înregistrare
(decizie de înregistrare)/
Copie, emis de Agenţia Servicii Publice
Extras de înregistrare
1. Certificat de inofensivitate pentru produsele
Prezentarea de dovezi
de origine non-animală
privind conformitatea și *În cazul în care produsele încă nu sunt
calitatea produselor.
recoltate/culese/importate/fabricate se va prezenta

Nivelul minim/
Obligativitatea

Obligatoriu

Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

2

o declarație pe propria răspundere că la livrare,
marfa va fi însoțită de certificatul de inofensivitate
– confirmata prin aplicarea semnăturii electronice.
2. Certificat sanitar-veterinar
*În cazul în care produsele încă nu sunt
importate/fabricate se va prezenta o declarație pe
propria răspundere că la livrare, marfa va fi
însoțită de certificatul sanitar-veterinar –
confirmata prin aplicarea semnăturii electronice.

3. Certificat de calitate –pentru lapte,
produse lactate (eliberat de către producător);
*În cazul în care produsele încă nu sunt
importate/fabricate se va prezenta o declarație
pe propria răspundere că la livrare, marfa va fi
însoțită de certificatul de calitate
Autorizație sanitară sau
autorizație sanitar7
veterinară sau
înregistrare ANSA
Autorizaţia sanitarveterinară pe unitate de
8
transport sau paşaport
sanitar la transport
Modalitatea de efectuare a
evaluării
Termenii și condițiile de
livrare

Copie, emis de organul abilitat

Obligatoriu

Eliberat de organul abilitat

Obligatoriu

Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor
solicitate, pe lot
La solicitare, conform termenilor indicați în specificație

Rechizitele bancare pentru transferul garanției:
Garanţia pentru ofertă 1%
Garanţia de bună execuție în cuantum de 5%
conform următoarelor date bancare:
Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău,
str.Testemițanu, 29
Denumirea Băncii: B.C. "Moldindconbank" S.A. fil. „Testemițeanu”, Chișinău
Codul fiscal: 1003600150783
Contul de decontare: IBAN – MD32ML000000002251502448
Codul bancar: MOLDMD2X302.
Garanția pentru ofertă se v-a reține în cazul în care:
a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a
ofertelor;
b) ofertantul cîştigător nu semnează contractul de achiziţii publice;
c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei.

Conducătorul grupului de lucru: ____________________ Natalia Gaibu
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