ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea serviciilor tipografice și serviciilor conexe: rețete pentru medicamente
compensate prin procedura de achiziție Licitația Deschisă

COD CPV: 79800000-2
1. Denumirea autorității contractante:Compania Națională de Asigurări în Medicină
2. IDNO:1007601007778
3. Adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab,46
4. Numărul de telefon/fax: 022 780-294, 022 222-032
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: ghenadie.lesco@cnam.gov.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 SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate : Instituție publică/
asigurare obligatorie de asistență medicală medicală
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor
servicii:
Nr
.
d/
o

1

Cod CPV

Denumirea
bunurilor/se
rviciilor
solicitate

Unitate
a de
măsură

Rețete pentru
1
79800000-2 medicamente set
compensate

Valoarea
estimată totală

Cantitat
ea

Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referinţă

Set de reţete cu trei foi lipite cu aceiaşi
serie şi număr, format A6, hârtie
autocopiantă (I-ul exemplar transmite, IIlea exemplar primeşte+transmite, III-lea
exemplar primeşte): a) rețete pentru
medicamente
compensate
constituie
formulare de strictă evidență; b) se
imprimă în 3(trei) culori diferite; c) tipar
într-o singură culoare (negru); d) folie
8 000 000 holografică cu aplicare la cald (cupa cu
șarpele - simbolul medicinii) imprimată pe
primul exemplar al rețetelor. 2. Operatorul
economic
va
elabora
design-ul
formularului rețetei și foliei holografice
aplicată la cald, care ulterior poate fi
revizuit de către CNAM și transmis
operatorului economic pentru modificare și
imprimare. 3. Rețetele imprimate vor fi
lipite în seturi a cîte 25 exemplare.
1920000

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta): integral pe lot
by Osoianu Iurie
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:Digitally
nu se signed
admite
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Date: 2019.10.02 16:17:18 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/ solicitați: în tranșe: 1) decembrie 2019 și 2) pe
parcursul anului 2020, dar nu mai tîrziu de 01.12.2020
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 (după caz): nu
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de
lege sau al unor acte administrative (după caz): nu
15. 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

Denumirea
documentului/cerinței

Cerințe suplimentare față de document

1

Specificaţia de preţ

2

Specificaţia tehnică

3

Certificat cu privire la lipsa
datoriilor faţă de bugetul
public naţional
Dovada înregistrării
persoanei juridice, în
conformitate cu prevederile
legale din ţara în care
ofertantul este stabilit

Formular F 4.2 - original, confirmat prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei Participantului pe fiecare
pagină.
Formular F 4.1 - original, confirmat prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei Participantului pe fiecare
pagină.
Original/copie, eliberat de Inspectoratul Fiscal confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului pe fiecare pagină.
Certificat/decizie
de
înregistrare
a
întreprinderii/extras din Registrul de Stat al
persoanelor juridice - copie, confirmată prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului
Operatorul economic nerezident va prezenta
documente din ţara de origine care dovedesc
forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din
punct de vedere profesional
Licenţă de activitate/ Autorizaţia de funcţionare –
copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului
Minim 10 ani de experiență, se anexează copiile
documentelor justificative confirmate prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului
pe fiecare pagină

4

5

6

Actul care atestă dreptul de
a livra
bunuri/lucrări/servicii
Minim ani de experiență
specifică în livrarea
bunurilor şi/sau serviciilor
similare

Obliga
tivitate
a
DA

DA

DA

DA

DA

DA

7

Demonstrarea accesului la Declarație privind personalul de specialitate DA
personalul necesar pentru propus pentru implementarea contractului
îndeplinirea
corespunzătoare
a
obiectului contractului ce
urmează a fi atribuit
(personalul de specialitate
care va avea un rol esenţial
în îndeplinirea acestuia)

8

Oferta

Formular F 3.1 - original, confirmat prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei Participantului pe fiecare
pagină.
2

DA

9

Garanția pentru ofertă în Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul
valoare de 1%
autorităţii contractante, conform următoarelor
date bancare:
Beneficiarul plăţii: Compania Națională de
Asigurări în Medicină
Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor –
Trezoreria de Stat
Codul fiscal: 1007601007778
IBAN: MD30TRGAAC14513001300000

DA

cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia
publică nr. _____ din ________"
Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat
*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți
ofertanți)
10

Garanția de bună execuție a
Contractului în valoare de
3%
din
valoarea
Contratului

Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună DA
execuţie (emisă de o bancă comercială)
conform formularului F 5.2 din secţiunea a 5-a
–
Formulare
de
contract
sau
Garanţia de bună execuţie prin transfer la
contul autorităţii contractante, conform
următoarelor
date
bancare:
Beneficiarul plăţii: Compania Națională de
Asigurări
în
Medicină
Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor –
Trezoreria
de
Stat
Codul
fiscal: 1007601007778
IBAN: MD30TRGAAC14513001300000
cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a
contractului nr. ______ din __________”
* (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat
cîștigător odată cu semnarea Contractului)

Mostra (specimen) reţetelor Operatorul economic urmează să prezinte în mod DA
produsă industrial cu folie obligatoriu specimen (simple) – mostra reţetelor
holografică aplicată la cald produsă industrial cu folia holografică aplicată la
cald. Mostra urmează a fi elaborată în
conformitate
cu
„Reţeta-model
pentru
medicamente compensate din fondurile asigurării
obligatorii de asistenţă medicală”, aprobată prin
Ordinul comun al MS şi CNAM nr. 830/423A din
20.08.2014 (MO nr.270-274/1293 din 12.09.2014
sau accesat pe pagina web: www.cnam.md la
compartimentul / medicamente compensate),
confirmată
prin
semnătura
şi
ştampila
participantului
Certificatul sistemului de Copia certificatului ISO 9001 confirmată prin DA
management al calității
aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului
pe fiecare pagină

3
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Notă

Toate formularele vor fi completate fără nici o
modificare sau abatere de la original, spații goale
fiind completate cu informația solicitată.
Formulare vor fi prezentate de către ofertant
autorității contractante în termen de 5 zile de la
solicitarea autorității.

DA

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al
procedurii negociate), după caz: nu se aplică
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):nu se aplică
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: oferta cea mai
avantajoasă din punct de vedere economic
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic,
precum și ponderile lor:
Tabelul punctelor de calitate pentru
evaluarea ofertelor prezentate de către operatorii economici
Oferta cea mai avantajoasă tehnico-economică

Factor de evaluare
Preţul ofertei
Punctaj tehnic

1.
2.

Pondere
60 puncte (cel mai scăzut preţ)
40 puncte

TOTAL PUNCTAJ

100 puncte

Calcularea punctajului total pe ofertă se va efectua în următorul mod:
Oferta câştigătoare desemnată va fi cea cu Scorul Final (Sn) cel mai mare. Sn va fi calculat
prin sumarea scorurilor prezentate mai jos, în concordanţă cu formula:
Sn = (Pmin/Pn)*60 + Tn, unde:




Pmin – Cel mai mic preţ oferit din lista totală de ofertanţi eligibili;
Pn – Preţul oferit de ofertantul evaluat;
Tn – Punctajul tehnic primit de ofertantul evaluat;
Grila evaluare a punctajului tehnic (Tn)
Pondere

Rezumatul tabelelor de evaluare a ofertelor tehnice
1
1.

20 puncte

2

Capacitate zilnică (24 ore) de tiraj (m²)

10 puncte

4

Experiența în domeniu

10 puncte

2.
3.

Termenul de executare și livrare

Total: 40 puncte
1. Punctajul pentru factorul de evaluare „Termenul de executare și livrare” se acordă
potrivit formulei:
a) pentru cea mai mică durată de executare și livrare se acordă punctajul maxim alocat
factorului de evaluare respectiv se acordă 20 puncte;
b) pentru o durată mai mare decît cea prevăzută la lit. a) se acordă punctajul astfel:
P(n) – (durata cea mai mică/durata prezentată (n) x punctajul maxim acordat).
4

2. Punctajul pentru factorul de evaluare „Capacitate zilnică (24 ore) de tiraj ( m²)” se
acordă potrivit formulei:
a) pentru capacitatea zilnică de tiraj maximă se acordă punctajul maxim prevăzut
pentru factorul de evaluare respectiv (10 puncte);
b) pentru altă capacitatea zilnică de tiraj decît cea prevăzută la lit. a) se acordă
punctajul după formula:
Pp
Pct. = --------- x 10, unde:
P max
Pct-este punctajul ofertantului pentru acest factor de evaluare;
Pp-este capacitatea zilnică de tiraj propusă de ofertant;
P max- capacitatea zilnică de tiraj maximă;
X 10-punctaj maxim .
Notă: Ofertantul va prezenta obligatoriu documente justificative ce confirmă fără
echivoc capacitatea de tiraj.
3. Punctajul pentru factorul de evaluare „Experiența în domeniu”, se va acorda astfel:
de la 10 ani la 15 ani - 2 puncte
de la 10 ani la 20 ani -5 puncte
mai mult de 20 ani -10 puncte
21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

- până la: Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

-

pe: Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ”MTender”
25. Ofertele întîrziate 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
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
31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor
viitoare:NU
5

32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunţ:NU
33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din SIA
RSAP ”MTender”
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

DA

sistemul de comenzi electronice

NU

facturarea electronică

DA

plățile electronice

DA

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
36. Alte informații relevante: nu sunt
Conducătorul grupului de lucru: Iurie Osoianu

Ex. Ghenadie Leșco
Tel.022-780-294
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L.Ș.

