ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI
nr. 18/00562 din 16.02.2018
Denumirea autorităţii contractante:
Tip procedură achiziție:
Obiectul achiziției:
Cod CPV:
Data publicării anunțului de intenție:

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Cerere a ofertelor de preţuri
Bunuri tipografice
22000000-0
Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.: 14 din 16.02.2018.
În scopul achiziţionării "Bunuri tipografice"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Buget propriu
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor Bunuri:
Listă: Bunuri şi specificaţii tehnice
Nr. d/o
1
1.1

2
2.1

3
3.1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Certificat sanitar-veterinar F-1
22450000-9 Certificat sanitar-veterinar F-1, (A4-set din 2
foi) seria SA

Adeverință veterinară F-3
22450000-9 Adeverință veterinară F-3 (A4-set din 2 foi)

Certificat veterinar F-1 CSI
22450000-9 Certificat veterinar F-1 CSI, (A4-set din 2
foi), Seria CSI1

Unitatea de
măsura

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

Set

35000.00 Ex. 1: Tipar: Offset monocromie
2+0. Hîrtie: autocopiantă, densitate53gsm. Securizare: elemente de
suprapunere, microtext, tabele cu
structură neregulară a elementelor
grafice. Logo-ul ANSA imprimat
pe fundal. Numerotare: tipar înalt
cu vopsea de culoare neagră.
Ex 2: Tipar: Offset monocromie
2+0 Hîrtie: autocopiantă, densitate 53 gsm. Securizare: elemente de
suprapunere, microtext, tabele cu
structura neregulară a elementelor
grafice. Logoul ANSA imprimat pe
fundal. Numerotare: tipar înalt cu
culoare neagră.

Set

124000.00 Ex 1: Tipar: Offset monocromie
2+0. Hîrtie: autocopiantă, densitate
-53 gsm. Securizare: elemente de
suprapunere, microtext, tabele cu
structura neregulară a elementelor
grafice. Logo-ul ANSA imprimat
pe fundal. Numerotate: tipar înalt
cu vopsea de culoare neagră.
Ex 2: Tipar: Offset monocromie
1+0 Hîrtie: autocopiantă, densitate 53 gsm. Securizare elemente de
suprapunere, microtext tabele cu
structură neregulară a elementelor
grafice. Logo-ul ANSA imprimat
pe fundal. Numerotare: tipar înalt
cu vopsea de culoare neagră.

Set

3000.00 Seria CSI1 Nr. 000000
Ex.1.: Offset policromie 6+4,
vopsea specială luminescentă,
numerotație tipar înalt, grad de
protecție IRIS, elemente de
suprapunere, microtext, +tabele cu
structură neregulară, elemente
grafice de protecție (microtext,
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Nr. d/o
3.1

4
4.1

5

5.1

6
6.1

7
7.1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

22450000-9 Certificat veterinar F-1 CSI, (A4-set din 2
foi), Seria CSI1

Pașaport pentru animale
22450000-9 Pașaport pentru animale

Certificat sanitar-veterinar pentru mișcarea
animalelor de companie pentru țările UE,
F-6
22450000-9 Certificat sanitar-veterinar pentru mișcarea
animalelor de companie pentru țările UE, F-6

Certificat de inofensivitate
22450000-9 Certificat de inofensivitate, (A4-set din 2 foi)

Certificat de înregistrare oficială pentru
siguranța alimentelor
22450000-9 Certificat de înregistrare oficială pentru
siguranța alimentelor
Format A4, 1 set- 2
foi

Unitatea de
măsura
Set

Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
3000.00 grafică cu structură neregulară,
suprapunere), numerotare simplă cu
BAR COD , prin tipar înalt, hîrtie
cretată mată 100 gsm. Stema de
Stat, Logo-ul ANSA imprimate pe
fundal.
Ex.2 : 1+1 numerotație tipar înalt
+elemente de suprapunere,
microtext + tabele cu structură
neregulară a elementelor grafice,
hîrtie 70 gsm. Hîrtie Ofset.
PANTON VERDE, bar cod

Cantitatea

10000.00 Format 100x152mm. Bloc interior
32 pagini, 2+2 culori, Hîrtie Offset
de 70 g/m², numerotare pe fiecare
pagină. Coperta: hîrtie cretată mată
de 200 g/m², 4+2 culori

Set

3500.00 Ex 1.: Tipar: Offset policromie 3+0.
Hîrtie: cretată mată, densitate 100gsm. Securizare tabele cu
structură neregulară a elementelor
grafice. Logo-ul ANSA imprimat
pe fundal Stema de Stat tipărire
simplă. Numerotare tipar înalt,
pantone + vopsea UFO sensibilă.
Ex. 2 : Tipar: Ofset monocromie
1+0. Hîrtie: ofset, densitate -70gsm.
Securizare: tabele cu structura
neregulară a elementelor grafice.
Logo-ul ANSA imprimat pe fundal.
Numerotare simplă.

Set

20000.00 Ex 1.: Tipar: Offset policromie 6+0.
Numerotație tipar înalt, densitate 100 gsm.specială (semne filigran în
structura hîrtiei). Fibre de siguranță
de trei tipuri cu luminiscența în raze
ultarviolete. BAR COD.
Securizare: elemente de
suprapunere, microtext, tabele cu
structură neregulară a elementelor
grafice. Numerotare cu vopsea
liminiscentă prin tipar înalt. Logoul
ANSA imprimat pe fundal. Stema
de Stat - color, bordură cu
microtext
Ex 2 Tipar Offset monocromie
1+0, densitate 70 gsm. Hârtie offset
.Numerotare cu vopsea
luminescentă prin tipar înalt BAR
COD

Set

10000.00 Ex 1.: Tipar: Offset policromie 6+0.
Numerotație tipar înalt, densitate 100 gsm.specială (semne filigran în
structura hîrtiei). Fibre de siguranță
de trei tipuri cu luminiscența în raze
ultarviolete. BAR COD.
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Nr. d/o
7.1

8
8.1

9
9.1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

22450000-9 Certificat de înregistrare oficială pentru
siguranța alimentelor
Format A4, 1 set- 2
foi

Certificat de inspecție a calității cerealelor
și derivatelor cerealelor seria CCC
22450000-9 Certificat de inspecție a calității cerealelor și
derivatelor cerealelor seria CCC, (A4-set din
3 foi)

Certificat fitosanitar pentru reexport
22450000-9 Certificat fitosanitar pentru reexport

Unitatea de
măsura
Set

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
10000.00 Securizare: elemente de
suprapunere, microtext, tabele cu
structură neregulară a elementelor
grafice. Numerotare cu vopsea
liminiscentă prin tipar înalt. Logoul
ANSA imprimat pe fundal. Stema
de Stat - color, bordură cu
microtext
Ex 2 Tipar Offset monocromie
1+0, densitate 70 gsm. Hârtie offset
.Numerotare cu vopsea
luminescentă prin tipar înalt BAR
COD

Cantitatea

Set

20000.00 Seria CCC Nr. 000000
Ex.1.: Tipar: Offset policromie 6+0
Hîrtie: specială (semne filligran în
structura hîrtiei), densitate - 100
gsm. Fibre de siguranță de două
tipuri cu luminiscența în raze
ultraviolete. Securizare: grad de
protecție IRIS, elemente de
suprapunere, microtext, tabele cu
structura neregulară a elemntelor
grafice. Semn special invizibil, care
prezintă luminiscența în raze
ultraviolete. Logo-ul ANSA
imprimat pe fundal Stema de Stat color. Numerotare: tipar înalt cu
vopsea UFO sensibilă.
Ex.2 : Tipar: Offset monocromie
1+0. Hîrtie: Offset 70 gsm.
Securizare: elemente de
suprapunere, tabele cu structura
neregulară a elementelor grafice.
Logo-ul ANSA imprimat pe fundal
Stema de Stat -monocromie.
Numerotare: tipar simplu:
Ex 3 .: Tipar: Ofset monocromie
1+0 Hîrtie: ofset 70 gsm.
Securizare: elemente de
suprapunere, tabele cu structura
neregulara a elementelor grafice.
Logo-ul ANSA imprimat pe fundal
Stema de Stat-monocromie.
Numerotare: tipar simplu.

Set

4000.00 Format A 4, 1 set - 2 foi,
Ex.1.: Tipar: Offset policromie 4+1.
Hîrtie: specială (semne filigran în
structura hîrtiei), densitate 100 gsm.
Fibre de siguranță de trei tipuri cu
luminiscența în raze ultarviolete.
Securizare: elemente de
suprapunere, microtext, tabele cu
structură neregulară a elementelor
grafice. Semn special, care prezintă
luminiscența în raze ultraviolete.
Logo-ul ANSA imprimat pe fundal.
Stema de Stat - color. Numerotare:
Numerotare: tipar înalt cu vopsea
UFO sensibilă.
Ex. 2 : Tipar: Ofset monocromie
1+1. Hîrtie: ofset, densitate 70 gsm.
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Nr. d/o
9.1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

22450000-9 Certificat fitosanitar pentru reexport

10
10.1

Act privind controlul fitosanitar
22450000-9 Act privind controlul fitosanitar

11
11.1

12
12.1

13

Unitatea de
măsura
Set

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
4000.00 Securizare: elemente de
suprapunere, tabele cu structura
neregulară a elementelor grafice.
Logo-ul ANSA imprimat pe fundal.
Sistema de Stat - monocromie.
Numerotare: tipar simplu

Cantitatea

Set

80000.00 Format A4 1 set-2 foi ;
1 Ex: Tipar: ofset pantone 1+0
Hîrtie: cretată mată, densitate -100
gsm. Securizare: elemente de
suprapunere, microtext, tabele cu
structură neregulară a elementelor
grafice. Logo-ul ANSA imprimat
pe fundal Stema de Stat .
Numerotare: tipar înalt cu vopsea
UFO sensibilă.
2 Ex.: Tipar: Ofset monocromie
1+0 Hîrtie: ofset, densitate -70
gsm. Securizare: elemente de
suprapunere, microtext, tabele cu
structură neregulară a elementelor
grafice. Logo-ul ANSA imprimat
pe fundal. Numerotare tipar
simplu..

Certificat sanitar-veterinar F-2
22450000-9 Certificat sanitar-veterinar F-2, (A4-set din 2
foi), Seria SP

Set

190000.00 Ex 1.: Tipar: Offset monocromie
2+0. Hîrtie autocopiantă, densitate
53 gsm. Securizare: elemente de
suprapunere, microtext, tabele cu
structură neregulară a elementelor
grafice. Logo-ul ANSA imprimat
pe fundal. Numerotare: tipar înalt
cu culoare simplă.
Ex. 2: Tipar: Ofset monocromie
2+0 Hîrtie: autocopiantă, densitate
53gsm. Securizare: elemente de
suprapunere, microtext , tabele cu
structura neregulară a elementelor
grafice. Logo-ul ANSA imprimat
pe fundal. Numerotare: tipar înalt
cu culoare neagră.

Certificat sanitar-veterinar F-4 seria CV4
22450000-9 Certificat sanitar-veterinar F-4, (A4-set din 2
foi), seria CV4

Set

13000.00 Seria CV4 Nr. 000000
1ex. Offset policromie 5+2 vopsea
UFO semsibilă + numerotaţie cu
tipar înalt culoarea neagră+
elemente de suprapunere,
microtext, tabele cu structură
neregulară, elemente grafice, hîrtie
cretată 100 gsm Stema de Stat
Logo-ul ANSA imprimare pe
fundal Semn de protecţie Logo
ANSA element filigran aplicat pe
hîrtie
2 ex 1+1, numerotaţie tipar
înalt+elemente de suprapunere,
microtext+tabele cu structură
neregulară, elemente grafice, hîrtie
70 gr/m² pantone

Certificat veterinar F-2 CSI
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Nr. d/o
13.1

14
14.1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

22450000-9 Certificat veterinar F-2 CSI, (A4 1-set din 2
foi)

Autorizație sanitar-veterinara de
funcționare
22450000-9 Autorizație sanitar-veterinara de funcționare,
A4 seria ASVF

15
15.1

Certificat de calitate la exportul semințelor
22450000-9 Certificat de calitate la exportul semințelor ,
A4

16
16.1

Certificat de calitate a semințelor
22450000-9 Certificat de calitate a semințelor, A4

17

Certificat de valoare bilogică pentru
materialul de înmulțire și săditor viticol,
pomicol și bacifer
22450000-9 Certificat de valoare bilogică pentru materialul
de înmulțire și săditor viticol, pomicol și
bacifer

17.1

18
18.1

19
19.1

Certificat de dezinfecție a unității de
transport
22450000-9 Certificat de dezinfecție a unității de transport

Proces-verbal cu privire la contravenție
22450000-9 Proces-verbal cu privire la contravenție,(A4- 1
set din 2 foi)

Unitatea de
măsura
Set

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
600.00 Format A4, 1set din 2 foi, Serie
ABPR
1 EX: tipar ofset policromie 6+2,
hârtie cretată mată, densitate 100
gsm.
2 Ex: ofset policromie 1+0, hârtie
ofset, densitate 70 gsm
Numerotare - bar code

Cantitatea

Bucată

12000.00 Format A4 1 set-1 foie seria ASVF
Tipar: Offset policromie 6+0 Hîrtie:
cretată mată, densitate -100 gsm.
Securizare: grad de protecție IRIS,
elemente de suprapunere,
microtext, tabele cu structura
neregulară a elementelor grafice.
Stema de Stat tipărită color Logo-ul
ANSA imprimat pe fundal.
Numerotare: tipar înalt cu
numerator bar-cod, vopsea UFO
sensibila.

Bucată

2000.00 Format A4, 1set- 1 foaie, Hârtie:
specială (semne filigran în structura
hârtiei), Hîrtie Offset 4+0
densitatea de 80-90 g/m², fibre de
siguranță de două tipuri cu
luminiscența în raze ultraviolete,
blanchetă de culoare oranj

Bucată

3000.00 Tipar: Offset policromie 4+0
Culoarea galben-deschis
Seria CCS Nr. ...
Hîrtie: densitate – 100 g/m2
Securizare: grad de protecție IRIS,
elemente de suprapunere,
microtext, tabele cu structură
neregulară a elementelor grafice.
Logo-ul ANSA imprimat pe fundal
Numerotare tipar simplu cu BAR
COD, Stema de stat.

Bucată

2000.00 Format A4, 1set- 1 foaie, cu semne
de protecție, logo-ul ANSA
imprimat în partea de sus dreapta și
pe fundal, Stema de Stat în partea
de sus stânga, Seria CVB, Hîrtie
Tipar: Offset policromie 4+0,
densitatea de 80-90 g/m²

Bucată

3000.00 Nr. 000000 Format - A6, 110 gr,
offset, cretată, tipar 4+0, Stema de
Stat, Logo-ul ANSA imprimat pe
fundal.

Set

3000.00 Hârtie: 1 ex - speciala (semne
filigran în structura â\rtiei), fibre de
siguranță de două tipuri cu
luminiscență în raze ultraviolete,
densitate 100 gsm. 2 ex - Ofset
80gsm
Tipar 1 Ex: Ofset
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Nr. d/o
19.1

Unitatea de
măsura
22450000-9 Proces-verbal cu privire la contravenție,(A4- 1
Set
set din 2 foi)
Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
3000.00 policromie 6+2, securizare: grad de
protecție ”Iris”, elemente de
suprapunere, microtext, tabele cu
structură neregulară a elementelor
grafice, semn special invizibil , care
prezintă liminiscență în raze
ultraviolete. Numerotare: tipar înalt
cu vopsea UFO sensibilă. Stema de
Stat tipărită color.
2 Ex. Offset monocromie 2+2.
Securizare: elemente de
suprapunere, tabele cu structură
neregulară a elementelor grafice.
Numerotare: tipar înalt cu vopsea
UFO sensibilă.

Cantitatea

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
După înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat, maxim în decurs de 30 de zile lucrătoare de la solicitarea Beneficiarului
DDP - Franco destinație vămuit
Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

1
2

Formularul ofertei (F 3.1)
Garanţie penru ofertă (1% din val. ofertei fără TVA)

3

11

Formularul informativ despre ofertant prezentată în
modalitatea prevăzută în F 3.3
Declarația privind conduita etică și neimplicarea în
practici frauduloase și de corupere (F 3.4)
Declarație privind situația personală a operatorului
economic (F 3.5)
Formularul specificației tehnice (F4.1)
Formularul specificației de preț (F4.2)
Extras emis de Camera Înregistrării de Stat cu
indicarea fondatorilor.
Certificat de lipsa sau existența restanțelor față de
bugetul public național, eliberat de Inspectoratul Fiscal
Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de
banca deținătoare de cont
Ultimul raport financiar

12

Nota 1

4
5
6
7
8
9
10

Cerințe suplimentare față de document

Obligativitatea

Original
Garanţie bancară conform Formularul 3.2 (original)
sau Ordin de plată pentru transfer (copie)
Original

Da
Da

Original

Da

Original

Da

Original
Original
Copie confirmată prin semnătura și ștampila
Participantului.
Copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului
Copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului
Copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului
Modele -tip de documente permisive, operatorii
economici participanţi le pot analiza la sediul ANSA,
str.Kogâlniceanu , 63, bir.103

Da
Da
Da

Da

Da
Da
Da
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: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Adresa: mun.Chișinău, str. Kogălniceanu, 63
Tel.:
022-29-47-26
, Fax:
022 29 47 30
, E-mail: olga.cebotari@ansa.gov.md
CEBOTARI OLGA, Economist principal Direcția Patrimoniu și management
Numele şi funcţia persoanei responsabile:
intern
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:
01.03.2018 10:00
pe adresa: mun.Chișinău, str. Kogălniceanu, 63
NOTĂ: În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnată
în original precum și documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoaredin data desfășurării procedurii.
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Ofertele întîrziate vor fi respinse.
Termenul de valabilitatea a ofertelor:

30

zile

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie
la:
01.03.2018 10:00
pe adresa: mun.Chișinău, str. Kogălniceanu, 63
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:

GABERI GHEORGHE

