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   ANUNŢ DE PARTICIPARE 
 

privind achiziţionare Dezinfectanților pentru anul 2021 
(se indică obiectul achiziţiei) 

prin procedura de achiziţie COP –publicat 
(tipul procedurii de achiziţie) 

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP SCMC „V. Ignatenco” 

2. IDNO:1003600152640 

3. Adresa: mun. Chişinău, str. Grenoble,149 

4. Numărul de telefon/fax: 079900120/069 911 793 

5. Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: vignatenco@ms.md 

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de 

atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP 

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea 

că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o 

altă formă de achiziţie comună): Instituţie medico-sanitară publică 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să 

participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor 

bunuri /servicii/lucrări: 

Nr. 

d/o 
Cod CPV 

Denumirea 

bunurilor/serviciilor/lu

crărilor solicitate 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantit

atea 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de 

referinţă 

Valoarea estimată 

(se va indica 

pentru fiecare lot 

în parte) fără TVA 

1 24455000-8 

 Dezinfectarea și 

curățarea instrumentelor 

medicale (cu excepția 

opticelor) (ambalaj ≤ 1 

litru)   

 

Litru  25000 

litri soluție de lucru  (diluant) 

2. acțiunea 

dezinfectantului:virucidă,bacteri

cidă,fungicidă  

3. confirmare precum la livrare 

termenul de valabilitate a 

produsului va fi nu mai mic de 

80% din termenul total de 

valabilitate a acestuia                

4. fișa tehnică de securitate a 

produsului chimic - copie sau 

original - în limbă de circulație 

internațională și traducerea în 

limba română avizat cu  

ștampila umedă a participantului 

5. instrucţiunea de utilizare a 

produsului, în una din limbile de 

circulație internațională inclusiv 

şi traducerea în limba de stat la 

livrare - copie sau original 

avizat cu  ștampila umedă a 

participantului 

6. Cerinţe tehnice: 

- substanţă activă : 

Didecildimetilammoniu/dodecil 

diamin clorid sa nu contina 

compusi de aldehida 

- produs concentrat lichid  

- cu inhibitori de coroziune 

- ambalaj ≤ 2 litri inclusiv 

-  termen total de valabilitate: ≥ 

2ani 

*Pentru dispozitivele medicale 

Înregistrate în Registrul de Stat 

 

 

 

 

 

 

 

7000,00 
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al Dispozitivelor Medicale a 

Agentiei Medicamentului si 

Dispozitivelor Medicale să se 

prezinte -extras din  in Registrul 

de stat al dispozitivelor 

medicale  

*În ofertă se va indica 

codul/modelul/denumirea 

comercială a produsului pentru 

a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat. *Pentru 

identificarea mai precisă 

participantul va prezenta 

poză(e) cu produsul propriu-zis 

avizată cu ștampila. 

2 24455000-8 

Dezinfectarea și 

curățarea suprafețelor și 

dispozitivelor medicale 

(cu excepția opticelor) 

(ambalaj ≤ 5 litri) 

 

Litru  40000 

1. litri soluție de lucru  (diluant) 

2. acțiunea 

dezinfectantului:virucidă,bacteri

cidă,fungicidă  

3. confirmare precum la livrare 

termenul de valabilitate a 

produsului va fi nu mai mic de 

80% din termenul total de 

valabilitate a acestuia                

4. fișa tehnică de securitate a 

produsului chimic - copie sau 

original - în limbă de circulație 

internațională și traducerea în 

limba română avizat cu  

ștampila umedă a participantului 

5. instrucţiunea de utilizare a 

produsului, în una din limbile de 

circulație internațională inclusiv 

şi traducerea în limba de stat la 

livrare - copie sau original 

avizat cu  ștampila umedă a 

participantului 

6. Cerinţe tehnice: 

- substanţă activă : 

Didecildimetilammoniu/dodecil 

diamin clorid sa nu contina 

compusi de aldehida 

- produs concentrat lichid  

- cu inhibitori de coroziune 

- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv 

-  termen total de valabilitate: ≥ 

2 ani 

*Pentru dispozitivele medicale 

Înregistrate în Registrul de Stat 

al Dispozitivelor Medicale a 

Agentiei Medicamentului si 

Dispozitivelor Medicale să se 

prezinte -extras din  in Registrul 

de stat al dispozitivelor 

medicale  

*În ofertă se va indica 

codul/modelul/denumirea 

comercială a produsului pentru 

a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat. *Pentru 

identificarea mai precisă 

participantul va prezenta 

poză(e) cu produsul propriu-zis 

avizată cu ștampila  

*Certificatul de înregistrare în 

registrul național al produselor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10000,00 
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biodistructive 

 

3 24455000-8 

Dezinfectarea și 

curățarea suprafețelor și 

dispozitivelor medicale 

(cu excepția opticelor) 

(ambalaj ≤ 1 litru) 

 

Litru  10000 

1. litri soluție de lucru  (diluant) 

2. acțiunea 

dezinfectantului:virucidă,bacteri

cidă,fungicidă, tuberculocidă 

(mycobacterium terrae) 

3. confirmare precum la livrare 

termenul de valabilitate a 

produsului va fi nu mai mic de 

80% din termenul total de 

valabilitate a acestuia                

4. fișa tehnică de securitate a 

produsului chimic - copie sau 

original - în limbă de circulație 

internațională și traducerea în 

limba română avizat cu  

ștampila umedă a participantului 

5. instrucţiunea de utilizare a 

produsului, în una din limbile de 

circulație internațională inclusiv 

şi traducerea în limba de stat la 

livrare - copie sau original 

avizat cu  ștampila umedă a 

participantului 

6. Cerinţe tehnice: 

- substanţă activă : 

Didecildimetilammoniu/dodecil 

diamin clorid sa nu contina 

compusi de aldehida 

- produs concentrat lichid/solid 

- cu inhibitori de coroziune 

- ambalaj ≤ 1 litri inclusiv 

-  termen total de valabilitate: ≥ 

2 ani 

*Pentru dispozitivele medicale 

Înregistrate în Registrul de Stat 

al Dispozitivelor Medicale a 

Agentiei Medicamentului si 

Dispozitivelor Medicale să se 

prezinte -extras din  in Registrul 

de stat al dispozitivelor 

medicale  

*În ofertă se va indica 

codul/modelul/denumirea 

comercială a produsului pentru 

a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat.  

*Pentru identificarea mai 

precisă participantul va prezenta 

poză(e) cu produsul propriu-zis 

avizată cu ștampila   

*Certificatul de înregistrare în 

registrul național al produselor 

biodistructive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000,00 

4 24455000-8 

Dezinfectarea și 

curățarea suprafetelor, 

utilajului și 

dispozitivelor 

medicale(ambalaj ≤1 

litri/kg ) 

 

Litru  150000 

1. litri soluție de lucru  (diluant) 

2. acțiunea 

dezinfectantului:virucidă,bacteri

cidă,fungicidă, tuberculocidă 

(mycobacterium terrae)  

3. confirmare precum la livrare 

termenul de valabilitate a 

produsului va fi nu mai mic de 

80% din termenul total de 

valabilitate a acestuia                

 

38000,00 
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4. fișa tehnică de securitate a 

produsului chimic - copie sau 

original - în limbă de circulație 

internațională și traducerea în 

limba română avizat cu  

ștampila umedă a participantului 

5. instrucţiunea de utilizare a 

produsului, în una din limbile de 

circulație internațională inclusiv 

şi traducerea în limba de stat la 

livrare - copie sau original 

avizat cu  ștampila umedă a 

participantului 

6. Cerinţe tehnice: 

- substanţă activă : 

Didecildimetilammoniu/dodecil 

diamin clorid sa nu contina 

compusi de aldehida 

- produs concentrat lichid 

- cu inhibitori de coroziune 

- ambalaj ≤ 1 litri inclusiv 

-  termen total de valabilitate: ≥ 

2ani 

*Pentru dispozitivele medicale 

Înregistrate în Registrul de Stat 

al Dispozitivelor Medicale a 

Agentiei Medicamentului si 

Dispozitivelor Medicale să se 

prezinte -extras din  in Registrul 

de stat al dispozitivelor  

*În ofertă se va indica 

codul/modelul/denumirea 

comercială a produsului pentru 

a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat.  

*Pentru identificarea mai 

precisă participantul va prezenta 

poză(e) cu produsul propriu-zis 

avizată cu ștampila.  

*Certificatul de înregistrare în 

registrul național al produselor 

biodistructive 

 

5 24455000-8 

Dezinfectarea și 

curățarea instrumentelor 

și dispozitivelor 

medicale(ambalaj ≤1kg ) 

 

Litru  7000 

1. litri soluție de lucru  (diluant) 

2. acțiunea 

dezinfectantului:virucidă,bacteri

cidă, tuberculocidă 

(mycobacterium terrae)  

3. confirmare precum la livrare 

termenul de valabilitate a 

produsului va fi nu mai mic de 

80% din termenul total de 

valabilitate a acestuia                

4. fișa tehnică de securitate a 

produsului chimic - copie sau 

original - în limbă de circulație 

internațională și traducerea în 

limba română avizat cu  

ștampila umedă a participantului 

5. instrucţiunea de utilizare a 

produsului, în una din limbile de 

circulație internațională inclusiv 

şi traducerea în limba de stat la 

livrare - copie sau original 

avizat cu  ștampila umedă a 

participantului 

10000,00 
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6. Cerinţe tehnice: 

- substanţă activă : 

perborat/percarbonat de sodiu şi 

tetraacetiletilen diamină 

- produs concentrat pulbere 

- cu inhibitori de coroziune 

- ambalaj ≤ 1 kg inclusiv 

-  termen total de valabilitate: ≥ 

2 ani 

*Pentru dispozitivele medicale 

Înregistrate în Registrul de Stat 

al Dispozitivelor Medicale a 

Agentiei Medicamentului si 

Dispozitivelor Medicale să se 

prezinte -extras din  in Registrul 

de stat al dispozitivelor 

medicale  

*În ofertă se va indica 

codul/modelul/denumirea 

comercială a produsului pentru 

a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat. *Pentru 

identificarea mai precisă 

participantul va prezenta 

poză(e) cu produsul propriu-zis 

avizată cu ștampila. 

6 24455000-8 

Sterilizarea/dezinfectarea 

de grad înalt a 

dispozitivelor medicale 

(instrumente 

chirurgicale)(ambalaj 

≤5kg ) 

 

Litru  10000 

1. litri soluție de lucru (diluant) 

2. acțiunea 

dezinfectantului:virucidă,bacteri

cidă, fungicidă, tuberculocidă 

(mycobacterium terrae), 

sporicidă  

3. confirmare precum la livrare 

termenul de valabilitate a 

produsului va fi nu mai mic de 

80% din termenul total de 

valabilitate a acestuia 

 4. fișa tehnică de securitate a 

produsului chimic - copie sau 

original - în limbă de circulație 

internațională și traducerea în 

limba română avizat cu ștampila 

umedă a participantului  

5. instrucţiunea de utilizare a 

produsului, în una din limbile de 

circulație internațională inclusiv 

şi traducerea în limba de stat la 

livrare - copie sau original 

avizat cu ștampila umedă a 

participantului  

6. Cerinţe tehnice: - substanţă 

activă : perborat/percarbonat de 

sodiu şi tetraacetiletilen 

20000,00 

7 24455000-8 

Dezinfectarea 

dispozitivelor 

medicale(ambalaj ≤5kg ) 

 

Litru  16000 

1. litri soluție de lucru  (diluant) 

2. acțiunea 

dezinfectantului:virucidă,bacteri

cidă, tuberculocidă 

(mycobacterium terrae)  

3. confirmare precum la livrare 

termenul de valabilitate a 

produsului va fi nu mai mic de 

80% din termenul total de 

valabilitate a acestuia                

4. fișa tehnică de securitate a 

produsului chimic - copie sau 

original - în limbă de circulație 

20000,00 
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internațională și traducerea în 

limba română avizat cu  

ștampila umedă a participantului 

5. instrucţiunea de utilizare a 

produsului, în una din limbile de 

circulație internațională inclusiv 

şi traducerea în limba de stat la 

livrare - copie sau original 

avizat cu  ștampila umedă a 

participantului 

6. Cerinţe tehnice: 

- substanţă activă : 

perborat/percarbonat de sodiu 

(acid paracetic) şi 

tetraacetiletilen diamină 

- produs concentrat solid 

- cu inhibitori de coroziune 

- ambalaj ≤5 kg inclusiv 

- termen total de valabilitate: ≥ 

2 ani 

*Pentru dispozitivele medicale 

Înregistrate în Registrul de Stat 

al Dispozitivelor Medicale a 

Agentiei Medicamentului si 

Dispozitivelor Medicale să se 

prezinte -extras din  in Registrul 

de stat al dispozitivelor 

medicale 

 *În ofertă se va indica 

codul/modelul/denumirea 

comercială a produsului pentru 

a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat. 

 *Pentru identificarea mai 

precisă participantul va prezenta 

poză(e) cu produsul propriu-zis 

avizată cu ștampila. 

8 24455000-8 

Peroxid de hidrogen 

6%(ambalaj 1 l) 

 

Litru  14000 

1. confirmare precum la livrare 

termenul de valabilitate a 

produsului va fi nu mai mic de 

80% din termenul total de 

valabilitate a acestuia                

2. fișa tehnică de securitate a 

produsului chimic - copie sau 

original - în limbă de circulație 

internațională și traducerea în 

limba română avizat cu  

ștampila umedă a participantului 

3. instrucţiunea de utilizare a 

produsului, în una din limbile de 

circulație internațională inclusiv 

şi traducerea în limba de stat la 

livrare - copie sau original 

avizat cu  ștampila umedă a 

participantului 

4.Cerinţe tehnice: 

-ambalaj: 1 litri, întunecat, cu 

inel de protecție, sigilat de 

producător  

- substanța activă: peroxid de 

hidrogen 6%  

- produs gata de utilizare 

- utilizare simultan pentru 

dezinfecție și prelucrare 

- termen de valabilitate: ≥ 1 an 

*Pentru dispozitivele medicale 

141 820,00 
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Înregistrate în Registrul de Stat 

al Dispozitivelor Medicale a 

Agentiei Medicamentului si 

Dispozitivelor Medicale să se 

prezinte -extras din  in Registrul 

de stat al dispozitivelor 

medicale avizat cu ștampila 

umedă *Pentru dispozitivele 

medicale neînregistrate în 

registrul de stat se va prezenta 

următoarele documente: a) 

Declarația de conformitate CE 

și/sau Certificat de conformitate 

CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 

(în dependență de tipul 

produsului) * Toate 

specificațiile sus-menționate 

obligator confirmate 

documental de producător pe 

suport hîrtie avizate cu ștampila 

umedă *În ofertă se va indica 

codul/modelul/denumirea 

comercială a produsului pentru 

a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat. *Pentru 

identificarea mai precisă 

participantul va prezenta 

poză(e) cu produsul propriu-zis 

avizată cu ștampila umedă   *În 

cazul în care produsul se 

clasifcă ca fiind un produs 

biodistructiv se va prezenta 

certificatul de înregistrare în 

registrul național al produselor 

biodistructive 

 

9 24455000-8 

Dezinfecţia igienică şi 

chirurgicală a 

mâinilor(ambalaj ≤ 1 

litru) 

 

Litru  500 

1. litri soluție de lucru  

2.acțiunea 

dezinfectantului:virucidă,bacteri

cidă, tuberculocidă 

(mycobacterium terrae)  

3. confirmare precum la livrare 

termenul de valabilitate a 

produsului va fi nu mai mic de 

80% din termenul total de 

valabilitate a acestuia  

4. fișa tehnică de securitate a 

produsului chimic - copie sau 

original - în limbă de circulație 

internațională și traducerea în 

limba română avizat cu ștampila 

umedă a participantului  

5. instrucţiunea de utilizare a 

produsului, în una din limbile de 

circulație internațională inclusiv 

şi traducerea în limba de stat la 

livrare - copie sau original 

avizat cu ștampila umedă a 

participantului  

6.Cerinţe tehnice:  

-dotat cu dozator 

 - pe bază de etanol  

- produs lichid; - produs gata de 

utilizare - termen de valabilitate 

≥ 2 ani  

Expoziția: 1min  

50 000,00 
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*Pentru dispozitivele medicale 

Înregistrate în Registrul de Stat 

al Dispozitivelor Medicale a 

Agentiei Medicamentului si 

Dispozitivelor Medicale să se 

prezinte -extras din in Registrul 

de stat al dispozitivelor 

medicale avizat cu ștampila 

umedă *Pentru dispozitivele 

medicale neînregistrate în 

registrul de stat se va prezenta 

următoarele documente: a) 

Declarația de conformitate CE 

și/sau Certificat de conformitate 

CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 

(în dependență de tipul 

produsului) * Toate 

specificațiile susmenționate 

obligator confirmate 

documental de producător pe 

suport hîrtie avizate cu ștampila 

umedă *În ofertă se va indica 

codul/modelul/denumirea 

comercială a produsului pentru 

a putea fi identificat conform 

catalogului prezentat. *Pentru 

identificarea mai precisă 

participantul va prezenta 

poză(e) cu produsul propriu-zis 

avizată cu ștampila umedă 

certificatul de înregistrare în 

registrul 

10 24455000-8 

Dezinfecția suprafețelor 

cu semnificație 

epidemiologica cat si alte 

tipuri de suprafețe, 

ambalaj ≤ 1 kilogram 

Litru  370000 

1. litri soluție de lucru (diluant) 

2.acțiunea 

dezinfectantului:virucidă, 

bactericidă, 

3. confirmare precum la livrare 

termenul de valabilitate a 

produsului va fi nu mai mic de 

80% din termenul total de 

valabilitate a acestuia  

4. fișa tehnică de securitate a 

produsului chimic - copie sau 

original - în limbă de circulație 

internațională și traducerea în 

limba română avizat cu ștampila 

umedă a participantului  

5. instrucţiunea de utilizare a 

produsului, în una din limbile de 

circulație internațională inclusiv 

şi traducerea în limba de stat la 

livrare - copie sau 

56000,00 

Valoarea estimativă totală 355 820,00 

9. În cazul în care cotractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta 

(se va selecta): 

1) Pentru un singur lot; 

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se permite 
(indicaţi se admite sau nu se admite) 

11. Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: în decurs de 5 zile de la 

solicitare, pe parcursul anului 2021. 

12. Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2021 



9 

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

cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):Nu se aplică 
(indicaţi da sau 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 se aplică 
(se menţionează respectivele acte cu putere de lege şi acte administrative) 

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

determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) 

al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, 

documentaţie):  

Nr. 

d/o 

Descrierea criteriului/cerinţei Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinţei: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1 Certificat de înregistrare a 

întreprinderii/Decizie 

Copia semnată şi ştampilată de către 

participant 

DA 

2 Specificația tehnică 4.1 Original semnat și ștampilată DA 

3 Specificația de preț 4.2 Original semnat și ștampilată DA 

4 Date despre participant Original semnat și ștampilată DA 

5 DUAE Original semnat și ștampilat DA 

6 Garanția pentru ofertă 1% Conform FDA DA 

7 Garanția de bună execuție 5 % din 

valoarea contractului adjudecat 

Conform FDA DA 

8 Certificat CE și/sau SM și/sau declaratie 

de conformitate CE  

Copia semnată şi ştampilată de către 

participant 

DA 

9 Fișa tehnică de securitate a produsului 

chimic 

Copie în limba de circulație international 

și traducerea în limba romînă, confirmată 

prin aplicarea semnăturii 

DA 

10 Instrucțiunea de utilizare a produsului 

înclusiv traducerea în limba de stat 

Prezentarea de către castigator la prima 

livrare, copies au original prin aplicarea 

semnăturii 

DA 

11 Declarație pe propria răspundere privind 

termenul de valabilitate a produsului 

Original confirmta prin semnătura și 

ștampila participantului 

Termenul de valabilitate restant (la 

momentul livrării) va constitui nu mai 

puțin de 80 % din termenul total al 

produsului, dar nu mai mic de 2 ani. 

DA 

12 Licența de activitate (în cazul în care 

activitatea se supune licențierii)/  

Autorizația de funcționare/alt document 

permisiv 

Copie emis de organul abilitat, 

confirmată prin semnătură electronică 

DA 

13 Prezentarea rezultatelor privind testarea de 

laborator a biodistructivului 

Document eliberat de catre organelle 

specializate in domeniu 

DA 

*Notă – prezentarea mostrelor în decurs de 3 zile de la solicitare 

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrînse şi al 

procedurii negociate), după caz Nu se aplică 

17. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza 

acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): Nu se aplică 

18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): Nu se 

aplică 

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:Cel mai mic preţ pe lot 

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum 

şi ponderile lor: 

Nr. 

d/o 

Denumirea factorului de evaluare Ponderea% 

 Nu se aplică  
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21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: [ora exactă]SIA RSAP 

- pe: [data]SIA RSAP 

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  

Ofertele întîrziate vor fi respinse.  

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  

Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu 

excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”. 

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

Română 

27. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale 

Uniunii Europene: nu se aplică 
(se specifică denumireaproiectului şi/sau programului) 

28. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor:  

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor 

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; 

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 

29. Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respective (dacă este 

cazul): Nu se aplică 

30. În cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor 

viitoare:Nu se aplică 

31. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un 

astfel de anunţ:nu a fost publicat un anunţ de intenţie 

32. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare:conform SIA RSAP 

33. În cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta: 

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de 

participare 

Se utilizează 

sistemul de comenzi electronice Nu se utilizează 

facturarea electronică Se utilizează 

plăţile electronice Se utilizează 

34. Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al 

Organizaţiei Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică 
(se specifică da sau nu) 

35. Alte informaţii relevante:TOATE ACTELE ÎNCĂRCATE ÎN SIA RSAP SĂ FIE 

SEMNATE DOAR ELECTRONIC. 

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:  _________________________ Alexandru HOLOSTENCO 
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