
ANUNȚ  

SOLICITARE DE OFERTE 

PENTRU ACHIZIȚIONAREA ECHIPAMENTELOR INDIVIDUALE DE PROTECȚIE 

 
Keystone Human Services International Moldova Association (Keystone Moldova)  
Solicitare de oferte pentru achiziționarea echipamentelor individuale de protecție 
Proiect: „Siguranța și drepturile persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituții 

în perioada pandemiei cu Covid-19”, finanțat de Uniunea Europeană.  

Data: 16 Septembrie 2020 

Keystone Moldova organizație nonguvernamentală, apolitică şi necomercială cu sediul în municipiul 
Chișinău, str. Sfântul Gheorghe 20, implementează proiectul „Siguranța și drepturile persoanelor cu 
dizabilități intelectuale și psihosociale din instituții în perioada pandemiei cu Covid-19”, Contract de 
Grant nr. ENI/2020/417-847, din resursele financiare acordate de Uniunea Europeană. 
În cadrul acestui proiect, Keystone Moldova anunță concurs de oferte pentru achiziționarea 

echipamentelor individuale de protecție (EIP). 

1. SPECIFICAȚIILE TEHNICE PENTRU FIECARE ARTICOL  

LOT* Denumirea articol din echipamentul individual de protecție  Numărul 
estimativ 
de 
unități 

1 Articol 1. Măști medicinale / Specificații tehnice  
18000  Material: textil nețesut în 3 straturi de fibră TNT,  cu 3 pliuri. Masca include 

un strat de filtrare lipit sau poziționat între straturile de material, nu trebuie 
să se rupă sau destrame în timpul utilizării. 

 Designul măștii: masca trebuie să se poziționeze cât mai aproape de nasul, 
gura și obrazul purtătorului/persoană adultă; culoare - albastră; verde.  

 Elemente de fixare: zona  nasului - sârmuliță; zona urechilor - elastic; 
elementele de fixare sunt acoperite cu bumbac.  

 Cerințe de performanță: permeabilitate respiratorie; rezistentă la stropire nu 
conține fibră de sticlă și latex; este hipoalegenică.  

 Certificat/Declarație de conformitate CE: ofertantul va prezenta documente 
care demonstrează calitatea măștilor pentru siguranța și sănătatea omului.  

 Ambalare și etichetare conform EU-MDD (EU Medical Device Directive) 
ambalajul produsului va conține obligatoriu: numele produsului, descriere, 
cod, valabilitate, dimensiuni, adresa producător etc).  

 Perioada de valabilitate: fiecare produs va avea un termen de valabilitate 
minim 2 ani de la data producerii. În momentul livrării, produsul trebuie sa 
aibă min 12 luni de valabilitate 

2 Articol 2. Mănuși medicale mărimile M, L și XL  / Specificații tehnice 18000 

 Material: nitril, sintetice, ne-pudrate. 
 Designul mănușilor: forma universală care se potrivește la ambele mâini; 

manșeta cu margine rulată; culoare - neagră; albastră.  



 Mărimi mănuși:  M – 10% din cantitate; L – 80% din cantitate; XL-10% din 
cantitate.  

 Cerințe de performanță: recomandate persoanelor alergice la latex; reduc 
riscul de hipersensibilitate și reacții alergice.     

 Certificat/Declarație de conformitate CE: ofertantul va prezenta documente 
care demonstrează calitatea mănușilor  pentru siguranța și sănătatea 
omului.  

 Ambalare și etichetare conform EU-MDD (EU Medical Device Directive) 
ambalajul produsului va conține obligatoriu: numele produsului, descriere, 
cod, valabilitate, dimensiuni, adresa producător etc).  

 Perioada de valabilitate: fiecare produs va avea un termen de valabilitate 
minim 2 ani de la data producerii. În momentul livrării, produsul trebuie sa 
aibă min 12 luni de valabilitate. 

3 Articol 3. Dezinfectant pentru mâini / Specificații tehnice 120 

  Cantitate și ambalaj:  sticle a câte 5 litri .  
 Tip dezinfectant:  gel antibacterian, conținut alcool etilic 75-80%.   
 Cerințe de performanță: dezinfectant fabricat conform recomandărilor OMS 

cu privire la utilizarea de antiseptice pe bază de alcool care conțin  etanol 
pentru prevenirea și combaterea corona virusului.   

 Certificat/Declarație de conformitate CE: ofertantul va prezenta documente 
care demonstrează calitatea dezinfectantului  pentru siguranța și sănătatea 
omului.  

 Ambalare și etichetare conform EU-MDD (EU Medical Device Directive) 
ambalajul produsului va conține obligatoriu: numele produsului, descriere, 
cod, valabilitate, dimensiuni, adresa producător etc).  

 Perioada de valabilitate: fiecare produs va avea un termen de valabilitate 
minim 2 ani de la data producerii În momentul livrării, produsul trebuie să 
aibă min 12 luni de valabilitate. 

4  Articol 4 Ochelari protectori 1200  

  Material:  lentile din plastic, ramă din PVC, elastic reglabil 
 Elemente de fixare: rama flexibilă care contactează bine cu pielea feței,  

pentru potrivirea cu conturul feței, asigurând o presiune omogenă, bandă 
reglabilă sigură și fermă , să nu cadă sau derapeze în timpul utilizării cu 
ventilare indirectă pentru a evita ceața 

 Cerință de performanță: vizor panoramic, reutilizabili, cu condiția dispunerii 
unor aranjamente adecvate pentru decontaminare, să acopere ochii și zona 
din jurul lor. Lentilele ochelarilor să fie din plastic transparent, rezistente la 
ceață și zgârieturi, mărime universală, ajustabilă. 

 Certificat/Declarație de conformitate CE: ofertantul va prezenta documente 
care demonstrează calitatea ochelarilor pentru siguranța și sănătatea 
omului.  

 Perioada de valabilitate: fiecare produs va avea un termen de valabilitate 
minim 2 ani de la data producerii În momentul livrării, produsul trebuie să 
aibă min 12 luni de valabilitate. 

5 Articol 5 Viziere de protecție 1200 

  Material: ecran din policarbonat 
 Elemente de fixare: montare pe cap cu sistem ajustabil, să dispună de sistem 

de fixare pe cap ajustabil/elastic care să asigure punerea și scoaterea ușoară 
a vizierei, și să asigure menținerea fermă a vizierei 



 Cerințe de performanță: materialul vizierei să fie transparent și rezistent la 
stropiri și picături lichide precum și la impact cu energie medie (inclusiv sub 
forma de aerosol), material rezistent la substanțe dezinfectante, să acopere 
complet laturile și lungimea feței, fabricat din plastic transparent, să asigure 
o vizibilitate bună în ambele direcții 

 Certificat/Declarație de conformitate CE: ofertantul va prezenta documente 
care demonstrează calitatea vizierelor pentru siguranța și sănătatea omului.  

 Perioada de valabilitate: fiecare produs va avea un termen de valabilitate 
minim 2 ani de la data producerii În momentul livrării, produsul trebuie să 
aibă min 12 luni de valabilitate.  

6  Articol 6  Încălțăminte de protecție (acoperitori pentru pantofi) 125  

  Material: propilenă 
 Design: mărime universală, de unica folosință, cu elastic in partea superioară, 

dimensiune (15x36 cm).   
 Cerințe de performanță: impermeabili, rezistenți mecanic, elastic rezistent. 
 Certificat/Declarație de conformitate CE: ofertantul va prezenta documente 

care demonstrează calitatea încălțămintei pentru siguranța și sănătatea 
omului. 

 Perioada de valabilitate: fiecare produs va avea un termen de valabilitate 
minim 2 ani de la data producerii În momentul livrării, produsul trebuie să 
aibă min 12 luni de valabilitate. 

7 Articol 7 Halate de unica folosință 600  

  Material: polipropilenă sau material nețesut. 
 Design: croială dreaptă, închidere cu legături sau cu capse 

manșetele mânecilor elastice, mărime universală, cu mânecă lungă 
 Nivel de protecție: protecție împotriva virușilor, bacteriilor, particulelor de 

praf.  
 Cerințe de performanță: nesteril, neabsorbabil, ambalare si etichetare 

conform EU-MDD (EU Medical Device Directive).  
 Certificat/Declarație de conformitate CE: ofertantul va prezenta documente 

care demonstrează calitatea halatelor pentru siguranța și sănătatea omului.  
 Perioada de valabilitate: fiecare produs va avea un termen de valabilitate 

minim 2 ani de la data producerii În momentul livrării, produsul trebuie să 
aibă min 12 luni de valabilitate.  

*Ofertantul poate depune oferta pe un Lot, mau multe Loturi sau pentru toate.  

 

2. CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU COMPANII:  

La concurs pot participa companiile care sunt înregistrate și activează pe teritoriul Republicii Moldova. 
 

3. PARTICIPARE LA CONCURS: 
Fiecare ofertant va depune o singură ofertă de preţ, care va conţine un LOT sau mai multe LOTURI cu 
articolele solicitate conform specificațiilor tehnice indicate. Toate ofertele prezentate cu încălcarea 
acestei reguli (articole cu specificații diferite de cele solicitate) vor fi respinse.  
Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele documente și informații semnate de persoana 
autorizată a ofertantului: 

 Datele de contact ale ofertantului; 
 Numele persoanei de contact; 
 Date bancare; 
 Certificatul de înregistrare al companiei / Licența; 
 Oferta comercială; 



 Copia Avizului sanitar, valabil, și alte documente emise de autoritățile competente ce atestă 
conformitatea echipamentului medical, dreptul companiei la producere și distribuție a 
echipamentului. 

În cazul lipsei documentelor solicitate, oferta va fi descalificată. 

Cerințe referitor la Oferta comercială:  

 Va include prețurile pentru bunurile solicitate mai sus, în MDL pentru fiecare articol. 

 Va indica prețurile cota TVA 0% (condiție obligatorie). AO Keystone  Moldova va oferi 
documentele confirmative pentru plata la cota TVA 0%, iar Vânzătorul nu va pretinde 
compensații suplimentare. 

 Va indica țara de origine a bunurilor. 

 Preturile indicate în ofertă sunt fixe şi nu pot fi modificate pe durata executării 
contractului.  

 Oferta va fi semnată de persoana autorizată și aplicată ștampila; 

 Perioada de valabilitate a ofertei va fi de minim 30 zile calendaristice de la termenul limita 
de depunere a ofertelor. 

Keystone Moldova își rezervă dreptul de a modifica numărul estimativ de unități indicat în prezentul 
anunț cât și de a respinge toate ofertele comerciale și de a renunța la achiziționarea de bunuri și 
servicii pentru a da prioritate interesului major al organizației. 

Dosarele de aplicare trebuie prezentate în format electronic și expediate prin e-mail la următoarea 
adresă: khsima@keystonehumanservices.org cu mențiunea „Echipament Individual de Protecție-
proiect UE”. 

4. TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR:  
Termenul limită de depunere al ofertelor este:  24 Septembrie 2020, ora: 18:00 
Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de Keystone Moldova până la 
data şi ora limită menționată pentru depunere. Vor fi evaluate ofertele de preţuri care vor fi înregistrate 
până la data şi ora limită de prezentare. Ofertele de preţuri (dosarele) care vor fi înregistrate după data 
şi ora limită de prezentare nu vor fi deschise şi nu vor fi luate în consideraţie.  

5. EVALUAREA OFERTELOR:  
Ofertele considerate ca fiind corespunzătoare din punctul de vedere al specificaţiilor tehnice şi care 
vor fi însoţite de documentaţia solicitată, vor fi evaluate prin compararea preţului pentru o unitate de 
produs pentru fiecare LOT în parte. 
Keystone Moldova va atribui contractul ofertantului, a cărui cotaţie a fost determinată să corespundă 
în mod substanţial la această invitaţie şi care a oferit cel mai mic preţ evaluat pentru LOT. 
 
Keystone Moldova își rezervă dreptul de a achiziționa bunurile din LOTURI diferite, de la ofertanți 
diferiți.  
Keystone Moldova își rezervă dreptul de a solicita prezentarea a câte un exemplu pentru fiecare Articol 
de la ofertant/ofertanții pre-selectați, înainte de a semna contractul.   

6. LIVRAREA:   
Produsele vor fi disponibile pentru livrare în maxim 3 zile lucrătoare de la data anunțului rezultatului 
concursului. Livrarea se va face de către Furnizor la adresa indicată de Keystone Moldova, fără a fi 
percepute costuri suplimentare de transport şi manevrare.  

7. PLATA:  
Plata se va efectua prin transfer bancar, în lei moldovenești pe contul bancar al Furnizorului în baza 
Facturii fiscale emise de către Furnizor. 
 

Telefon de contact: 069996451; persoana de contact: Oksana Costandaki 


