PEDIDO DE PROPOSTAS (RFQ) # 1866222
EGPAF Moçambique Rua dos Sinais, nr50/74
Maputo, Moçambique
Escritório: (258) 21 488 903/5
Aquisição de Diverso Equipamento Medico Cirugico
DATA LIMITE SUBMISSAO DAS PROPOSTAS: 31/08/2017

TERMOS DE REFERENCIA
Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation (EGPAF), uma organização sem fins lucrativos, e líder mundial na luta para
eliminar a AIDS pediátrica. Nossa missão é prevenir a infeção pediátrica pelo HIV e eliminar a AIDS pediátrica através de
pesquisas, advocacia e programas de prevenção e tratamento. Para mais informações, visite http://www.pedaids.org
A Fundação está buscando um provedor para fornecimento de Equipamento Medico Cirúrgico para apetrechamento dos Centros
de Saúde na Província de Gaza.
ÂMBITO DE TRABALHO E ENTREGAS
A EGPAF convida os Fornecedores elegíveis para fornecer todos os itens a seguir:
Item

Quant.

Descrição

1

50

50 Geleiras com capacidade de 120 litros para Genexpert

2

20

Geleira para Laboratório 200 litros

3

20

Geleiras para Farmácia

4

50

Bancos para Farmácia giratórios e altos

6

100

Esfigmomanómetros Digitais

7

100

Estetoscópios

8

100

Esfigmomanómetros de Parede

9

300

Termómetros de Mercúrio

10

1000

11

500

Mascaras N95

12

100

Biombos

13

60

Roda de Avaliação 1mc

Marquesas de Observação

As Propostas devem obedecer a sequência da tabela acima com todos os detalhes dos itens e imagens.
Todo Mobiliário deve ser entregue, montado e pronto para uso imediato após o fornecimento.
Os equipamentos devem ser entregues em 4 Semanas no máximo após confirmação da Ordem de Compra, no nosso escritório,
Rua dos Sinais, nr 50/74 - Maputo
RESPONSABILIDADES DA FUNDAÇÃO
Dentro de 5 dias após a data limite da receção das Propostas, a Fundação enviará formalmente uma carta aos fornecedores
concorrentes informando sobre o resultado do Concurso.
A Fundação inspecionará o equipamento para verificar o estado do mesmo, e se estiver conforme como prometido pela cotação
enviada ou notificará o Vendedor de qualquer problema.
Se os bens fornecidos à Fundação forem considerados inaceitáveis ou deixarem de atender a qualquer das condições ou
especificações descritas na cotação enviada, a Fundação terá a oportunidade de cancelar o pedido sem penalidade e receber o
pagamento integral por qualquer custo potencial já incorrido e pago ao vendedor. A Fundação também assegurará pagar em

Tempo hábil, conforme acordado no Contrato resultante, para o licitante vencedor. O pagamento será feito via transferência
bancária após a entrega, aceitação da Fundação e recebimento de uma nota fiscal aprovada pelo fornecedor.
TERMOS DE COMPROMISSO
A Fundação fornecerá uma Ordem de Compra (PO) com Preços Fixos ao fornecedor de acordo com a cotação recebida.
Todos os itens fornecidos à Fundação devem ser fornecidos para uso da Fundação sem taxas adicionais.
Se o serviço acordado não for cumprido em caso de culpa do Fornecedor, a Fundação terá o direito de exigir o pagamento de
penalidades no valor de (5%) por cada dia de atraso do valor da Ordem de Compra. A Fundação também terá o direito de
cancelar a Ordem de Compra sem penalidade e receber o pagamento total por eventuais custos já incorridos e pagos ao
fornecedor.
Os termos e condições completos da Aquisição serão incorporados na PO assinado entre o EGPAF e o licitante selecionado.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E REQUISITOS DE AVALIAÇÃO
A participação nesta solicitação está aberta a todos os fornecedores legalmente registrados em Moçambique e África do Sul. Esses
termos referem-se a todas as entidades jurídicas, sociedades ou parcerias constituídas sob, e regidas pelo direito civil, comercial ou
público e com cargo estatutário e / ou local principal de negócios. Uma entidade jurídica, empresa ou parceria que tenha apenas
seu cargo estatutário deve estar envolvida em uma atividade que tenha um vínculo efetivo e contínuo com a economia.
Para serem elegíveis para participação no processo de concurso, os concorrentes devem provar a satisfação da EGPAF que
cumprem os requisitos legais, comerciais, técnicos e financeiros necessários e que possam realizar o Contrato efetivamente.
A EGPAF deve envidar todos os esforços para garantir que os fundos fornecidos ao abrigo deste concurso não ofereçam apoio ou
recursos diretos ou indiretos a organizações e indivíduos associados ao terrorismo, promovam ou defendem a legalização ou a
prática de prostituição ou tráfico sexual e assistência aos narcotraficantes. Se, durante o curso deste concurso, o EGPAF descobrir
qualquer vínculo com qualquer organização ou indivíduo associado a qualquer ou a todos estes, eles serão excluídos ou
desqualificados do processo de licitação.
A EGPAF reserva-se o direito de rescindir a aquisição se o licitante selecionado não puder cumprir suas obrigações esperadas.
A Fundação aceitará a proposta do fornecedor qualificado que é o de “MELHOR VALOR” (ou seja, o fornecedor que
fornece a melhor combinação de Preço, Especificações técnicas e Prazo de entrega mais curto à Fundação.
Envie os seguintes requisitos de submissão (se aplicável, use o modelo FORMAS incluídas como ANEXO C a esta RFP). As
propostas serão avaliadas de acordo com os critérios na tabela abaixo:
Critérios de Avaliação

Requisitos de Submissão

1.Documentacao de submissão
Obrigatória

- Cópia do Alvará;
- Certificado De Registo definitivo da Empresa
- Declaração de Inicio de Actividade
- Boletim da Republica
- Submissão da proposta com validade não menos de 30 dias e preços em
moeda nacional – Meticais.
- Todos os Items devem ser de acordo com as Especificações referidas no
quadro acima e propostas acompanhadas por fotos e especificações do material
a ser fornecido.
- Todas as propostas devem apresentar o prazo de entrega.

2. Proposta de Preço
3. Especificações Técnicas
4. Prazo de entrega realístico

A falta de qualquer um dos requisitos de submissão acima pode ser considerada desqualificado da seleção final.

Peso dos
Critérios
Pass/Fail

30%
35%
35%

PROPOSTA DE PRAZOS

Date
22/08/2017
24/08/2017

31/08/2017

Actividade
Data de lançamento do concurso no website www.pedaids.org
Encontro com fornecedores para eventuais clarificações?
Abertura presencial das propostas dos fornecedores as 10 horas, na Rua dos Sinais, nr 50/74-Bairro da
Polana Cimento-Ponta Vermelha, Maputo, Moçambique e Telefone: (258) 21 488 903/5 (citações a
serem apresentadas na nossa caixa de propostas na receção).

01/08/2017

Revisão de Cotações e reuniões finalistas pelo Comitê de Compras

05/09/2017

Decisão final anunciada e licitador notificado através da Ordem de Compra

Note-se que é nossa melhor intenção cumprir a linha de tempo acima, mas podem ocorrer atrasos inevitáveis.

Informações Adicionais
Todas as cotações e comunicações devem ser identificadas pela RFP 186622 refletida na primeira página deste documento. O
não cumprimento deste requisito pode resultar na não consideração de sua cotação.
Qualquer exceção aos requisitos ou termos da RFP deve ser anotada na proposta. A Fundação se reserva o direito de considerar
quaisquer exceções à RFP para não responder.
As propostas tardias não serão consideradas.
Esta RFP não é uma oferta para entrar em acordo com qualquer parte, mas sim um pedido para receber propostas de pessoa (s)
interessadas em fornecer os serviços descritos nesta RFP. Tais propostas serão consideradas e tratadas pela Fundação como
ofertas para celebrar um acordo. A Fundação reserva-se o direito de rejeitar todas as propostas, no todo ou em parte, entrar em
negociações com qualquer parte e / ou premiar vários contratos. A Fundação não será obrigada pelo pagamento de quaisquer
somas a qualquer destinatário da presente RFP até e a menos que um contrato escrito entre as partes seja executado.
Nenhuma taxa extra de qualquer tipo será permitida, a menos que tenha sido acordado especificamente pelo EGPAF por
escrito.
Aviso de igualdade de oportunidades. A Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation é um empregador de Igualdade de
Oportunidades de Emprego e representa que todos os licitantes qualificados receberão consideração sem condição de raça, cor,
religião, sexo ou origem nacional.

PRINCÍPIOS ÉTICOS
Como um valor central para ajudar a alcançar a nossa missão, a Fundação abraça uma cultura de honestidade, integridade e
práticas de negócios éticas e espera que seus parceiros de negócios façam o mesmo. Especificamente, nossos processos de
aquisição são justos e abertos e permitem que todos os vendedores / consultores tenham a mesma oportunidade de conquistar
nossos negócios. Não toleraremos fraudes ou corrupções, incluindo contrapressões, subornos, relações familiares não fechadas
ou relações pessoais íntimas entre vendedores e funcionários da Fundação ou outras práticas antiéticas. Se você tiver experiência
de comportamento antiético e suspeito por um funcionário da Fundação, entre em contato com nossa equipe de Pesquisas de
fraude em fraud@pedaids.org ou na Linha direta de ética da Fundação em www.reportlineweb.com/PedAids/. Qualquer
fornecedor / consultor que tente se engajar ou se envolver em práticas corruptas com a Fundação terá sua proposta desqualificada
e não será solicitada para trabalho futuro.

Anexo A – Especificações
Ite
m
1

Descrição

Links Aproximados

Geleiras 120 litros
para Genexpert

http://docplayer.org/12511358-Armadi-frigoriferi-medika-medika-2t-labor-refrigerator-cabinetsarmoires-refrigerees-kuehlschraenke.html

2

Geleira para
Laboratório 200
litros
Geleiras para
Farmácia
Bancos para
Farmácia
Giratórios e altos

http://docplayer.org/12511358-Armadi-frigoriferi-medika-medika-2t-labor-refrigerator-cabinetsarmoires-refrigerees-kuehlschraenke.html

3
4

http://docplayer.org/12511358-Armadi-frigoriferi-medika-medika-2t-labor-refrigerator-cabinetsarmoires-refrigerees-kuehlschraenke.html
https://www.google.co.mz/search?biw=1708&bih=824&tbm=isch&sa=1&q=Bancos+para+Farm
%C3%A1cia+Girat%C3%B3rios+e+altos&oq=Bancos+para+Farm%C3%A1cia+Girat%C3%B3ri
os+e+altos&gs_l=psy-ab.3...719972.719972.0.720771.1.1.0.0.0.0.324.324.3-1.1.0....0...1.2.64.psyab..0.0.0.a932XJXVbVw#imgrc=fdJwnjDALLMQPM:
http://www.medicalexpo.com/pt/fabricante-medico/esfigmomanometro-digital-29237.html

5

Esfigmomanómet
ros Digitais

6

Estetoscópios

https://www.google.co.mz/search?q=Estetosc%C3%B3pios&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved
=0ahUKEwjtnLjHt8_VAhVlCsAKHZfsAnoQ_AUICigB&biw=1708&bih=824

7

Esfigmomanómet
ros de Parede

https://www.google.co.mz/search?biw=1708&bih=824&tbm=isch&sa=1&q=Esfigmoman%C3%B
3metros+de+Parede&oq=Esfigmoman%C3%B3metros+de+Parede&gs_l=psyab.3...18705.18705.0.19507.1.1.0.0.0.0.404.404.4-1.1.0....0...1.2.64.psy-ab..0.0.0.oG87RSu1opY

8

Termómetros
Mercúrio

https://www.google.co.mz/search?biw=1708&bih=824&tbm=isch&sa=1&q=Term%C3%B3metro
s+de+Merc%C3%BArio&oq=Term%C3%B3metros+de+Merc%C3%BArio&gs_l=psyab.3..0.18616.18616.0.19694.1.1.0.0.0.0.449.449.4-1.1.0....0...1.2.64.psyab..0.1.449.GM90NPpNzl4

9
10

Roda
de
Avaliação 1mc
Mascaras N95

11

Biombos

12

Marquesas
Observação

de

https://www.google.co.mz/search?biw=1708&bih=824&tbm=isch&sa=1&q=Mascaras+N95&oq=
Mascaras+N95&gs_l=psy-ab.12...18064.18064.0.18697.1.1.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1.2.64.psyab..1.0.0.ch79YqkMpLk
https://www.google.co.mz/search?biw=1708&bih=824&tbm=isch&sa=1&q=Biombos+hospitalar
&oq=Biombos+hospitalar&gs_l=psyab.3...6152.9541.0.9766.11.10.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1.1.64.psy-ab..11.0.0.7alXseLxgYo

de

https://www.google.co.mz/search?biw=1708&bih=824&tbm=isch&sa=1&q=Marquesas+de+Obse
rva%C3%A7%C3%A3o&oq=Marquesas+de+Observa%C3%A7%C3%A3o&gs_l=psyab.3...26798.26798.0.27467.1.1.0.0.0.0.264.264.2-1.1.0....0...1.2.64.psy-ab..0.0.0.nnJ9JNQ15E8

NOTA – Ao submeter as propostas agradecíamos que anexassem as fotos juntamente com as especificações dos itens cotados, para
garantir uma análise detalhada das mesmas. Alguns links acima mencionam marcas, mas não fara parte do critério de avaliação
simplesmente usamos esta forma para poder dar uma ideia do que realmente pretendemos adquirir.

