ROMÂNIA, MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Unitatea de Management a Proiectului privind reforma sectorului sanitar – îmbunătățirea calității
și eficienței sistemului sanitar
Împrumut BIRD nr. 8362 - RO

Invitație la Licitație
Denumirea Contractului:
Invitație la licitație nr:

Echipamente de laborator pentru Agenția Națională a Medicamentului
și Dispozitivelor Medicale
G/ C3/ 14

1.
Guvernul României prin Ministerul Finanțelor Publice în numele Ministerului Sănătății a primit
finanţare de la Banca Mondială pentru a acoperi costul „Proiectului privind reforma sectorului sanitar –
îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar” și intenţionează să utilizeze o parte din fonduri
pentru plăţi în cadrul Contractelor pentru achiziționarea de „Echipamente de laborator pentru Agenția
Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale”.
2.
Ministerul Sănătății – Unitatea de Management a Proiectului solicită acum oferte sigilate din
partea ofertanţilor eligibili pentru achiziționarea de echipamente de laborator pentru Agenția Națională
a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale după cum urmează:
LOT 1: Frigidere și congelatoare de laborator, densimetru (5 tipuri de echipamente, 7 buc.);
LOT 2: Spectrofotometre (6 tipuri de echipamente, 6 buc.);
LOT 3: Numărător colonii, aparat electroforeza în gel cu configuraţie completă si termobloc (4
tipuri de echipamente, 4 buc.);
LOT 4: Izolator si echipament integrat pentru testarea sterilitatii (2 tipuri de echipamente, 2 buc.);
LOT 5: Sisteme HPLC (3 tipuri de echipamente, 3 buc.);
LOT 6: Balante de laborator, echipament dezagregare forme farmaceutice solide, asomator
electric si sistem KJELDAHL (7 tipuri de echipamente, 7 buc.);
Termenul de livrare al echipamentelor este de 60-120 de zile de la semnarea contractului.
3.
Licitaţia va avea loc prin procedurile de licitaţie naţională competitivă, specificate în Ghidul
Băncii Mondiale pentru achiziţia de bunuri, lucrări și servicii, altele decât cele de consultanţă, în
cadrul împrumuturilor BIRD și creditelor și granturilor AID, de către împrumutații Băncii Mondiale
(”Ghid de achiziții” din ianuarie 2011) și este deschisă tuturor ofertanților eligibili conform Ghidului de
achiziţii. Pe lângă aceasta, consultaţi alineatele 1.6 și 1.7, care stabilesc politica Băncii Mondiale
privind conflictele de interese.
4.
Ofertanţii eligibili care sunt interesaţi pot obţine alte informaţii de la Unitatea de Management a
Proiectului din Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, et. 2, cam. 236, Sector 1, București, persoana de
contact Simona Salaci, Expert achiziții U.M.P., email: simona.salaci@ms.ro și pot examina
documentele de licitaţie în timpul orelor de serviciu 10.00-16.00 la adresa indicată.
5.
Un set complet al Documentației de licitaţie în limba română poate fi obținut de către firmele
interesate de la adresa de mai sus, în baza unei cereri scrise, care va menționa modalitatea de transmitere
a documentației, precum și datele de contact ale firmei în vederea transmiterii de clarificări ulterioare.
Documentația de licitație va fi înmânată reprezentantului potențialului ofertant sau va fi trimisă prin
curier comandat și plătit de către ofertant. Unitatea de Management a proiectului nu-și asumă

responsabilitatea pentru comandarea și plata curierului, și nici pentru întarzieri la livrarea sau pierderea
coletului.
În vederea sprijinirii procesului de clarificare a prevederilor Documentației de Licitație, Achizitorul va
organiza o „Întâlnire de Clarificări” la sediul acestuia, în data 2 august 2017, ora 14:00.
6.
Ofertele trebuie să fie depuse la adresa de mai jos înainte de ora 12:00 p.m., 21 august 2017.
Licitaţia electronică nu este permisă. Ofertele târzii vor fi respinse. Ofertele vor fi deschise public, în
prezenţa reprezentanţilor desemnaţi ai ofertanților și a oricăror persoane care doresc să participe, la
adresa de mai jos la ora 12:00 p.m., 21 august 2017.
7.

Toate ofertele trebuie să fie însoţite de “Garanţii de participare la licitaţie” în sumă de:

LOT 1: 2.400,00 RON; LOT 2: 25.000,00 RON; LOT 3: 1.500,00 RON;
LOT 4: 31.000,00 RON; LOT 5: 32.000,00 RON; LOT 6: 7.000,00 RON;
8.

Adresele menţionate mai sus sunt:

Adresa pentru depunerea ofertelor:
Ministerul Sănătății – Unitatea de Management a Proiectului
În atenția: dl. Sorin Zaharcu, Director interimar UMP
Adresa: Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, Sector 1, Bucuresti, cod poștal 010024
Etaj/nr. încăperii: et. 2, cam. 236
Adresa pentru deschiderea ofertelor:
Ministerul Sănătății – Unitatea de Management a Proiectului
Adresa: Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, Sector 1, Bucuresti, cod poștal 010024
Etaj/nr. încăperii: et. 2, cam. 225A (Sala de Consiliu)

