
INVITAŢIE LA  LICITAŢIE PUBLICĂ

Denumirea autorităţii contractante: MINISTERUL MUNCII, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI FAMILIEI
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

Servicii de tratament sanatorial pentru persoane în vîrstă și persoane cu dizabilitățiObiectul achiziției:
85000000-9Cod CPV:

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  73  din  23.09.2016.
În scopul achiziţionării "Servicii de tratament sanatorial pentru persoane în vîrstă și persoane cu dizabilități"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Ministerul Finanțelor

Cumpărătorul  invită  operatorii  economici  interesaţi,  care  îi  pot  satisface  necesităţile,  să  participe  la  procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor   Servicii:

Servicii  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Servicii solicitateCod CPV

1 Bilete de tratament în staționar pentru 18
zile „pentru tratarea maladiilor aparatului
locomotor”

100.00Bucată1.1 Bilete de tratament Cerinţe obligatorii
Organizarea tratamentului prin
• aplicapea nămolului curativ
inpachetări cu nămol;
• apei naturale curative de la sursa
cu indicaţii pentru tratamentul
aparatului locomotor;
• aplicarea regimului sanatorial;
• oferirea şedinţelor de
fizioterapie, după indicaţii
medicale;
• utilizarea terapiei manuale;
• organizarea gimnasticii curative;
Organizarea alimentaţiei
• nu mai puţin de 4 ori în zi cu
respectarea normei fiziologice;
• asigurarea cu hrană dietetică după
recomandarea medicală;
Condiţii pentru trai
• cazare a cîte 1-2 persoane în
saloane amenajate;
• dotarea saloanelor cu bloc
sanitaro-igienic;
• alimentarea blocului
sanitaroigienic
cu apă rece continuă;
• alimentarea blocului
sanitaroigienic
cu apă caldă, acceptabil,
după grafic (dimineaţa şi seara).
Deservirea culturală prin
•organizarea de activităţi
culturaldistractive
Condiţii speciale
•posibilitatea de a ajungela
destinaţie în baza buletinului de
identitate
 posibilitatea tratamentului
maladiilor concomitente a bolilor
de piele, ginecologice;
• posibilitatea
organizăriigimmasticii curative în
piscină cu
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Servicii solicitateCod CPV

100.00Bucată1.1 Bilete de tratament apă naturală curativă;
• efectuarea investigaţiilor
medicale de laborator, după
indicății
• tratamentul maladiilor
concomitențe a aparatului digectiv
și respirator.
 La organizarea alimentației
• deservirea după sistemul
meniului-comandă;
• deservirea la masă de chelner.
Prestarea de servicii auxiliare
• acces, contra plată la telefon
interurban.

85000000-9

2 Bilete de tratament în staționar pentru 18
zile „pentru tratarea maladiilor sistemului
digestiv și endocrin”

100.00Bucată2.1 bilete detratament Cerinţe obligatorii
Organizarea tratamentului prin
• utilizarea apei minerale naturale
de la sursă cu indicaţii pentru
tratamentul maladiilor aparatului
digestiv şi endocrin;
• aplicarea regimului sanatonal băi
cu apă minerală;
• organizarea alimentaţiei dietetice,
după indicaţii medicale;
• oferirea şedinţelor de fizioterapie,
după indicaţii medicale.
Organizarea alimentaţiei
• nu mai puţin de 4 ori în zi, întrun
singur schimb cu respectarea
normei fiziologice
• asigurarea cu hrană dietetică după
recomandarea medicală.
Condiţii pentru trai
• cazare a cîte 1-2 persoane în
saloane amenajate;
• dotarea saloanelor cu bloc
sanitaro-îgienic;
• alimentarea blocului
sanitaroigienic
cu apă rece continuă;
• alimentarea blocului
sanitaroigienic
cu apă caldă, acceptabil,
după grafic.
Deservirea culturală prin
• organizarea de activităţi
culturaldistractive
Condiţii speciale
• posibilitatea de a ajungela
destinaţie în baza buletinului de
identitate
Cerinţe facultative
• posibilitatea tratamentului
maladiilor concomitente ale
sistemului nervos central,
maladiilor aparatului locomotor;
• posibilitatea organizării
gimnasticii curativă în piscină;
• efectuarea investigaţiilor
medicale de laborator, după
indicății;
 La organizarea alimentației
• deservirea după sistemul
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Servicii solicitateCod CPV

100.00Bucată2.1 bilete detratament meniului-comandă;
• deservirea la masă de chelner.
Prestarea de servicii auxiliare
• acces, contra plată la telefon
interurban.

85000000-9

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
pînă la 31.12.2017
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

1 Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

Nu se cere Nu

2 Capacitatea minimă de producere sau echipamentele
necesare

Nu se cere Nu

3 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)

Nu se cere Nu

4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau
de resurse creditare în sumă de minim (suma)

Nu se cere Nu

5 certificat de atribuire a contului bancar copie-eliberat de banca deținătoare de cont Da
6 Certificat de efectuare regulată a plății impozitilor și

contribuțiilor
copie- eliberat de Inspectoartul Fiscal Da

7 Certificat de înregistrare a întreprinderii copie- emis de Camera Înregistrării de Stat(Ministerul
Justiției), confirmat prin aplicarea ștampilii și
semnăturii Participantului

Da

8 Date despre particiant original,potrivit modelului confom Documentelor de
licitație, confirmată prin ștampila și semnătura
participantului

Da

9 Licența de activitate copie- confirmată prin semnătura și ștampila
Participantului

Da

10 Garanția pentru ofertă prezentată în modalitatea în pct. 1.22 conform
Documntelor de lLicitație

Da

11 Lista fondatorilor operatorului economic nume, prenume, cod fiscal Da
12 Oerta originalul- potrivit modelului în pct. 3.1 ,confirmată

prin ștampila și semnătura Participantului
Da

13 Ultimul raport financiar copie- confirmată prin semnătura și ștampila
Participantului

Da

14 Declarațiea de neinplicare în practici frauduloase și de
corupere F 3.4

original, semnat și ștampilat de către ofertant Da

Informație Suplimentară:
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor
de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: MINISTERUL MUNCII, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI FAMILIEI
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecsandri Vasile 1
Tel.: fiscot.ana@mmpsf.gov.md022-26-93-29 ,  Fax: 022269310 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: OXANA SOROCHIN-JALBA, SEf Serviciul planificare si achizitii

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 0.00 lei pentru fiecare set. Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa autorității contractante, cu nota ''Pentru setul
documentelor de licitaţie'', conform următoarelor detalii:

Beneficiarul plăţii: MINISTERUL MUNCII, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI FAMILIEI
Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Codul fiscal: 1007601000791

518410A00415AAContul de decontare/trezorerial:
Contul bancar: 2264011001

Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic de dreptul de a depune oferta
în cadrul procedurii  respective de achiziție.

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul
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SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

Întocmirea ofertelor:
Oferta  și  documentele  de  calificare  solicitate  întocmite  clar,  fără  corectări,  cu  număr  și  dată  de  ieșire,  cu  semnătura  persoanei
responsabile,  puse  în  plic,  sigilate  şi  ştampilate,  urmează  a  fi  prezentate

pînă la: 10.11.2016 10:00
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecsandri Vasile 1pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 zile

în prezenţa fizică  sau  prin  mijloace electronice a membrilor  grupului de lucru  al  autorității  contractanteOfertele vor fi deschise
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

10.11.2016 10:00la:
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecsandri Vasile 1pe adresa:

Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de

Garanție bancară
Garanție prin transfer
în valoare de 1%

Contractul intră sub incidența Acordului OMC   - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat ''REGISTRUL
DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE''. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: RAISA SCAI




