ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip LICITAŢIE PUBLICĂ
nr. 18/02545 din 19.06.2018
Denumirea autorităţii contractante:
Tip procedură achiziție:
Obiectul achiziției:
Cod CPV:
Data publicării anunțului de intenție:

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Licitaţie publică
Servicii de laborator în vederea implementării programului de monitorizare și supraveghere
pentru a.2018 pe domeniile: siguranța alimentelor, furajelor, produselor de uz fitosanitar și
fertilizanți, sănătatea plantelor.
71900000-7
Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.: 48 din 19.06.2018.
"Servicii de laborator în vederea implementării programului de monitorizare și supraveghere pentru
În scopul achiziţionării a.2018 pe domeniile: siguranța alimentelor, furajelor, produselor de uz fitosanitar și fertilizanți, sănătatea
plantelor."
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 Servicii:
Listă: Servicii şi specificaţii tehnice
Nr. d/o
1
1.1

1.2

2
2.1
2.2

3
3.1

3.2

4
4.1

4.2

5
5.1

6
6.1

7

Cod CPV

Denumire: Servicii solicitate

Diabrotica virgifera, D. undecimpunctata,
D. barberi
71900000-7 Servicii de analiză și testări de laborator pentru
determinarea indicilor de control în Porumb

71900000-7 Identificarea dăunătorului de pe capcane
feromanale

Phthorimaea operculella
71900000-7 Servicii de analiză și testări de laborator pentru
determinarea indicilor de control în Cartofi
71900000-7 Identificarea dăunătorului de pe capcane
feromanale
Tuta absoluta
71900000-7 Servicii de analiză și testări de laborator pentru
determinarea indicilor de control în tomate şi
alte solonacee
71900000-7 Identificarea dăunătorului de pe capcane
feromanale
Cydalima perspectalis
71900000-7 Servicii de analiză și testări de laborator pentru
determinarea indicilor de control în arbuști
decorativi de buxus
71900000-7 Identificarea dăunătorului de pe capcane
feromanale

Erwinia amylovora
71900000-7 Servicii de analiză și testări de laborator pentru
determinarea indicilor de control în materialul
săditor pomicol(măr, păr, gutui),
Clavibacter michiganensis spp. sepidonicus
71900000-7 Servicii de analiză și testări de laborator pentru
determinarea indicilor de control în cartofii din
import
Pseudomonas solanacearum

Unitatea de
măsura

Bucată

Bucată

Bucată
Bucată

Bucată

Bucată

Bucată

Bucată

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

50.00 Identificarea dăunătorului
Diabrotica virgifera, D.
undecimpunctata, D. barberi în
Porumb
150.00 Identificarea dăunătorului de pe
capcane feromanale Diabrotica
virgifera, D. undecimpunctata, D.
barberi în Porumb
15.00 Identificarea dăunătorului
Phthorimaea operculella în cartofi
45.00 Identificarea dăunătorului de pe
capcane feromanale Phthorimaea
operculella în cartofi
60.00 Identificarea dăunătorului Tuta
absoluta în tomate şi alte solonacee
120.00 Identificarea dăunătorului de pe
capcane feromanale Tuta absoluta
în tomate şi alte solonacee
10.00 Identificarea dăunătorului Cydalima
perspectalis în arbuști decorativi de
buxus
50.00 Identificarea dăunătorului de pe
capcane feromanale Cydalima
perspectalis în arbuști decorativi de
buxus

Bucată

50.00 Erwinia amylovora în materialul
săditor pomicol(măr, păr, gutui)

Bucată

20.00 Clavibacter michiganensis spp.
Sepidonicus în cartofii din import
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Nr. d/o

Cod CPV

7.1

71900000-7

8.1

71900000-7

9.1

71900000-7

9.2

71900000-7

10
10.1

71900000-7

11
11.1

71900000-7

12
12.1

71900000-7

13
13.1

71900000-7

8

9

Unitatea de
măsura
Servicii de analiză și testări de laborator pentru
Bucată
determinarea indicilor de control în cartofi,
tomate, ardei, vinete, tutun.
Agrobacterium tumefaciens
Servicii de analiză și testări de laborator pentru
Bucată
determinarea indicilor de control în materialul
săditor pomicol şi viticol
Grapvine flavescence doree
Servicii de analiză și testări de laborator pentru
Bucată
determinarea indicilor de control în Materialul
săditor viticol
Servicii de analiză și testări de laborator pentru
Bucată
determinarea indicilor de control în Materialul
săditor viticol
Plum pox virus
Servicii de analiză și testări de laborator pentru
Bucată
determinarea indicilor de control în Frunze,
fructe , sâmburi, ramuri de schelet şi trunchiuri
de prun, cais, piersic
Xillela Fastidiosa
Servicii de analiză și testări de laborator pentru
Bucată
determinarea indicilor de control în Viță-devie
Bois noir
Servicii de analiză și testări de laborator pentru
Bucată
determinarea indicilor de control în Viță-devie
Controlul oficial în domeniul semincer
Semințe hibride de porumb ambalate în saci
Bucată
destinate comercializării
Denumire: Servicii solicitate

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
10.00 Pseudomonas solanacearum în
cartofi, tomate, ardei, vinete, tutun.

Cantitatea

20.00 Agrobacterium tumefaciens în
materialul săditor pomicol şi viticol

20.00 Identificarea Grapvine flavescence
doree în Materialul săditor viticol
60.00 Identificarea daunatorului cycadei
Scaphoideus titanus de pe capcane
feromonale
20.00 Plum pox virus în Frunze, fructe ,
sâmburi, ramuri de schelet şi
trunchiuri de prun, cais, piersic

10.00 Xillela Fastidiosa în Viță-de-vie

10.00 Bois noir în Viță-de-vie

15.00 Servicii de analiză și testări de
laborator pentru aprecierea gradului
de hibridare a semințelor hibride
prin metoda electroforez în Semințe
hibride de porumb ambalate în saci
destinate comercializării
15.00 Servicii de analiză și testări de
laborator pentru aprecierea gradului
de hibridare a semințelor hibride
prin metoda electroforez în Semințe
hibride de floarea soarelui ambalate
în saci destinate comercializării
30.00 Servicii de analiză și testări de
laborator pentru pentru aprecierea
indicilor de calitate la:
-Germinație
-Puritate
-Masa a 1000 boabe în Semințe de
legume ambalate și destinate
comercializării

13.2

71900000-7 Semințe hibride de floarea soarelui ambalate în
saci destinate comercializării

Bucată

13.3

71900000-7 Determinarea indicilor de control în Semințe
de legume ambalate și destinate
comercializării

Bucată

13.4

71900000-7 Determinarea organismelor modificat genetic
la importul materialului semincer de soie

Bucată

20.00 Servicii de analiză și testări de
laborator pentru pentru
determinarea organismelor
modificat genetic la importul
materialului semincer de soie
ambalate în saci destinate
comercializării

14
14.1

Pesticide organoclorurate
71900000-7 Determinarea indicilor de control în nutreţuri
combinate pentru porci

Bucată

32.00 Pesticide organoclorurate- Aldrin,
Dieldrin, Camphechlor,Chlordan,
DDT, Endosulfan, Heptaclor,
Endrin, Hexaclorbenzen,
Hexachlorcicloxhexan

14.2

71900000-7 Determinarea indicilor de control în nutreţuri

Bucată

31.00 Pesticide organoclorurate- Aldrin,
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Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Servicii solicitate

Unitatea de
măsura
Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
31.00 Dieldrin, Camphechlor,Chlordan,
DDT, Endosulfan, Heptaclor,
Endrin, Hexaclorbenzen,
Hexachlorcicloxhexan

Cantitatea

14.2

71900000-7 combinate pentru păsări

14.3

71900000-7 Determinarea indicilor de control în nutreţuri
combinate pentru rumegătoare (vaci de lapte)

Bucată

34.00 Pesticide organoclorurate- Aldrin,
Dieldrin, Camphechlor,Chlordan,
DDT, Endosulfan, Heptaclor,
Endrin, Hexaclorbenzen,
Hexachlorcicloxhexan

14.4

71900000-7 Determinarea indicilor de control în Șrot de
soie

Bucată

13.00 Pesticide organoclorurate- Aldrin,
Dieldrin, Camphechlor,Chlordan,
DDT, Endosulfan, Heptaclor,
Endrin, Hexaclorbenzen,
Hexachlorcicloxhexan

15
15.1

Micotoxine
71900000-7 Determinarea indicilor de control în nutreţuri
combinate pentru rumegătoare

Bucată

15.2

71900000-7 Determinarea indicilor de control în nutreţuri
combinate pentru păsări

Bucată

15.3

71900000-7 Determinarea indicilor de control în nutreţuri
combinate pentru porci

Bucată

15.4

71900000-7 Determinarea indicilor de control în srot de
soie
71900000-7 Determinarea indicilor de control în hrană
pentru păsări

Bucată

20.00 Micotoxine : Aflatoxina B1 si
Ohratoxina A în nutreţuri
combinate pentru rumegătoare
31.00 Micotoxine : Aflatoxina B1 si
Ohratoxina A în nutreţuri
combinate pentru păsări
32.00 Micotoxine : Aflatoxina B1 si
Ohratoxina A în nutreţuri
combinate pentru porci
14.00 Micotoxine : Aflatoxina B1 si
Ohratoxina A în srot de soie
5.00 Micotoxine : Aflatoxina B1 si
Ohratoxina A în hrană pentru
păsări

15.5

16
16.1

16.2
16.3
16.4

16.5
16.6
17
17.1

17.2

Metale grele
71900000-7 Servicii de analiză și testări de laborator pentru
determinarea indicilor de control în Nutreţuri
de volum: fibroase, masă verde (inclusiv
făinuri din lucernă, trifoi şi iarbă), rădăcinoase,
tuberculi şi derivate
71900000-7 Determinarea indicilor de control în premixuri
vitamino-minerale şi amestecuri minerale
71900000-7 Determinarea indicilor de control în făină de
pește
71900000-7 Determinarea indicilor de control în premixuri
vitamino-minerale şi amestecuri minerale din
import
71900000-7 Determinarea indicilor de control în nutreţuri
combinate pentru porci
71900000-7 Determinarea indicilor de control în nutreţuri
combinate pentru pasari
Nitriţi
71900000-7 Determinarea indicilor de control în nutreţuri
de volum: fibroase, masă verde (inclusiv
făinuri din lucernă, trifoi şi iarbă), rădăcinoase,
tuberculi şi derivate
71900000-7 Determinarea indicilor de control în nutreţuri
combinate pentru pasari

17.3

71900000-7 Determinarea indicilor de control în nutreţuri
combinate pentru porci

18
18.1

Seminţe de buruieni şi plante toxice
71900000-7 Determinarea indicilor de control în materii
prime vegetale pentru nutreţuri combinate:
cereale boabe, seminţe întregi, oleaginoase şi
derivate, şroturi

Bucată

Bucată

35.00 Determinarea a trei indici: Plumb,
Cadmiu, Mercur

Bucată

35.00 Determinarea a trei indici: Plumb,
Cadmiu, Mercur
15.00 Determinarea a trei indici: Plumb,
Cadmiu, Mercur
25.00 Determinarea a trei indici: Plumb,
Cadmiu, Mercur

Bucată
Bucată

Bucată
Bucată

70.00 Determinarea a trei indici: Plumb,
Cadmiu, Mercur
64.00 Determinarea a trei indici: Plumb,
Cadmiu, Mercur

Bucată

34.00 Servicii de analiză și testări de
laborator pentru determinarea
continutului de nitriti

Bucată

11.00 Servicii de analiză și testări de
laborator pentru determinarea
continutului de nitriti
14.00 Servicii de analiză și testări de
laborator pentru determinarea
continutului de nitriti

Bucată

Bucată

12.00 Servicii de analiză și testări de
laborator pentru determinarea
seminţelor de buruieni şi plante
toxice în materii prime vegetale

pag. 4
Nr. d/o
18.1

19
19.1
19.2
19.3
20
20.1

20.2

Cod CPV

Denumire: Servicii solicitate

71900000-7 Determinarea indicilor de control în materii
prime vegetale pentru nutreţuri combinate:
cereale boabe, seminţe întregi, oleaginoase şi
derivate, şroturi
Microorganisme patogene
71900000-7 Determinarea indicilor de control în nutreţuri
combinate pentru pasari
71900000-7 Determinarea indicilor de control în nutreţuri
combinate pentru porci
71900000-7 Determinarea indicilor de control în faina de
peste
Coccidiostatice
71900000-7 Determinarea indicilor de control în nutreţuri
combinate pentru găini ouătoare/broiler

71900000-7 Determinarea indicilor de control în apă
potabilă pentru găini ouătoare/broiler

Unitatea de
măsura
Bucată

Bucată
Bucată
Bucată

10.00 Coccidiostatice: Amprolium,
Lasalocid sodiu, Maduramicin
amoniu,
Monesin sodiu, Narazin,
Nicarbazin, Salinomicin sodiu

Bucată

10.00 Coccidiostatice- Amprolium,
Vazuril, Toltrazuril, Diclazuril

Bucată

10.00 Antibiotice- Enrofloxacina,
Tetraciclina, Tilozina,Gentamicină,
Colistină
10.00 Antibiotice- Enrofloxacina,
Tetraciclina, Tilozina,Gentamicină,
Colistină
10.00 Antibiotice- Enrofloxacina,
Tetraciclina, Tilozina,Gentamicină,
Colistină
10.00 Antibiotice- Enrofloxacina,
Tetraciclina, Tilozina,Gentamicină,
Colistină

Substanțe interzise ca aditivi furajeri
71900000-7 Determinarea indicilor de control în nutreţuri
combinate pentru găini ouătoare/broiler

21.2

71900000-7 Determinarea indicilor de control în nutreţuri
combinate pentru porci

Bucată

21.3

71900000-7 Determinarea indicilor de control în apă
potabilă pentru pasari

Bucată

21.4

71900000-7 Determinarea indicilor de control în apă
potabilă pentru porci

Bucată

23
23.1

23.2

23.3

23.4

23.5

Organisme modificate genetic
71900000-7 Determinarea indicilor de control în Șrot de
soie
Aflatixine in produse de origine nonanimala
71900000-7 Alune de pămînt (arahide) și alte semințe
oleaginoase si produse (conform specificatiei).

62.00 Salmonella în nutreţuri combinate
pentru păsări
32.00 Salmonella în nutreţuri combinate
pentru porci
10.00 Salmonella în faina de peste

Bucată

21
21.1

22
22.1

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
12.00 pentru nutreţuri combinate: cereale
boabe, seminţe întregi, oleaginoase
şi derivate, şroturi

Cantitatea

Bucată

16.00 Identificarea organismelor
modificate genetic în Șrotul de soie.

Bucată

5.00 Aflatoxine in Alune de pămînt
(arahide) și alte semințe
oleaginoase și produse prelucrate
din acestea, destinate consumului
uman direct sau utilizării ca
ingrediente în produse alimentare,
cu excepția:
- uleiurilor vegetale brute destinate
rafinării;
- uleiurilor vegetale rafinate
2.00 Aflatoxine

71900000-7 Migdale, fistic și sîmburi de caise destinate
consumului uman direct sau utilizării ca
ingrediente în produsele alimentare
71900000-7 Nucifere, precum și produse prelucrate din
acestea, destinate consumului uman direct sau
utilizării ca ingrediente în produsele alimentare

Bucată

Bucată

10.00 Aflatoxine

71900000-7 Fructe uscate, altele decît smochinele uscate,
care urmează a fi sortate sau supuse altui
tratament fizic înaintea consumului uman ori
utilizării ca ingrediente în produse alimentare
71900000-7 Fructe uscate, altele decît smochinele uscate, și
produse prelucrate din acestea, destinate
consumului uman direct sau utilizării ca
ingrediente în produse alimentare

Bucată

10.00 Aflatoxine

Bucată

10.00 Aflatoxine
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Cod CPV

23.6

71900000-7

23.7
24

71900000-7

24.1

71900000-7

24.2
24.3

71900000-7
71900000-7

24.4
24.5

71900000-7
71900000-7

24.6

71900000-7

25
25.1
25.2

25.3

25.4

26
26.1

26.2
26.3

27
27.1

27.2
27.3

Unitatea de
măsura
Toate cerealele și toate produsele derivate din
Bucată
cereale, incluzînd produsele din cereale
prelucrate
Smochine uscate
Bucată
Ocratoxina A in produse de origine nonanimala
Toate produsele derivate din cereale
Bucată
neprelucrate, incluzînd produsele din cereale
prelucrate și cerealele destinate consumului
uman direct
Stafide (currants, raisins și sultanine)
Bucată
Cafea boabe prăjită și cafea prăjită măcinată,
Bucată
cu excepția cafelei solubile
Cafea solubilă (cafea instant)
Bucată
Vinuri (inclusiv vinuri spumante și exclusiv
Bucată
vinurile licoroase și vinurile cu o tărie
alcoolică de cel puțin 15% vol.) și vinurile de
fructe
Mirodenii, inclusiv mirodenii uscate
Bucată
Denumire: Servicii solicitate

Patulina in produse de origine non-animala
71900000-7 Sucuri de fructe, sucuri de fructe concentrate
după reconstituire și nectar de fructe
71900000-7 Produse solide din mere, inclusiv compot de
mere, piure de mere destinate consumului
direct
71900000-7 Suc de mere și produse solide din mere,
inclusiv compot de mere și piure de mere
destinate sugarilor și copiilor de vîrstă mică,
etichetate și vîndute ca atare
71900000-7 Preparate pentru copii, altele decît cele pe bază
de cereale prelucrate destinate sugarilor și
copiilor de vîrstă mică
Deoxinivalenol in produse de origine nonanimala
71900000-7 Cereale destinate consumului uman direct,
făină de cereale, tărîțe și germeni sub formă de
produse finale comercializate pentru consum
uman direct
71900000-7 Paste făinoase (uscate)
71900000-7 Pîine (inclusiv produse de panificație), produse
de patiserie, biscuiți, snackuri și cereale pentru
micul dejun
Zearalenona in produse de origine nonanimala
71900000-7 Cereale destinate consumului uman direct,
făină de cereale, tărîțe și germeni ca produse
finale comercializate pentru consumul uman
direct
71900000-7 Ulei de porumb rafinat
71900000-7 Pîine (inclusiv produse mici de panificație),

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
20.00 Aflatoxine

Cantitatea

2.00 Aflatoxine

10.00 Ocratoxina A

5.00 Ocratoxina A
5.00 Ocratoxina A
5.00 Ocratoxina A
10.00 Ocratoxina A

5.00 Ocratoxina A in Mirodenii, inclusiv
mirodenii uscate:
- Piper spp. (fructe derivate,
inclusiv piper alb și negru),
Myristica fragrans (nucșoară),
Zingiber officinale (ghimbir),
Curcuma longa (șofran de India);
- Capsicum spp. (fructe uscate
derivate, întregi sau măcinate,
inclusiv ardei iute, pudră de ardei
iute, ardei Cayenne și boia de
ardei);
amestecuri de mirodenii care conțin
una sau mai multe dintre
mirodeniile menționate

Bucată

10.00 Patulina

Bucată

2.00 Patulina

Bucată

5.00 Patulina

Bucată

4.00 Patulina

Bucată

10.00 Deoxinivalenol

Bucată
Bucată

4.00 Deoxinivalenol
20.00 Deoxinivalenol

Bucată

10.00 Zearalenonă

Bucată
Bucată

2.00 Zearalenonă
20.00 Zearalenonă
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Nr. d/o
27.3

27.4

28
28.1

28.2
29
29.1
30
30.1

30.2

30.3

Cod CPV

Denumire: Servicii solicitate

71900000-7 produse de patiserie, biscuiți, snackuri și
cereale pentru micul dejun, cu excepția
snackurilor pe bază de porumb și a cerealelor
pentru micul dejun pe bază de porumb
71900000-7 Porumb destinat consumului uman direct,
snackuri pe bază de porumb și cereale pentru
micul dejun pe bază de porumb
Fumonisine in produse de origine nonanimala
71900000-7 Porumb destinat consumului uman direct,
produse alimentare pe bază de porumb
destinate consumului uman direct
71900000-7 Cereale pentru micul dejun pe bază de porumb
și snackuri pe bază de porumb
Scleroți ai ergotului
71900000-7 Cereale neprelucrate, cu excepția porumbului
și a orezului
Metale in produse de origine non-animala Pb
71900000-7 Legume, exceptînd varza pentru frunze, barbacaprei, legumele cu frunze și plantele
aromatice, ciupercile, algele marine și
legumele fructoase
71900000-7 Fructe, exceptînd merișoarele, coacăzele,
boabele de soc și fructele arborelui de căpșuni
(Arbutus unedo)
71900000-7 Sucuri de fructe, sucuri de fructe concentrate
reconstituite și nectaruri de fructe:
- exclusiv din bace și alte fructe mici;
- din alte fructe decît bacele și alte fructe mici

Unitatea de
măsura
Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
20.00 Zearalenonă

Cantitatea

Bucată

4.00 Zearalenonă

Bucată

4.00 Fumonisine

Bucată

4.00 Fumonisine

Bucată

10.00 Scleroți ai ergotului

Bucată

10.00 Plumb

Bucată

10.00 Plumb

Bucată

10.00 Plumb

30.4

71900000-7 Vinuri (inclusiv vinurile spumante, cu excepția
vinurilor licoroase), cidru de mere, cidru de
pere și vinuri din fructe:
- produse obținute din recolta de fructe a anilor
2001-2015;
- produse obținute din recolta de fructe a anilor
începînd cu 2016

Bucată

10.00 Plumb

30.5
31

71900000-7 Suplimente alimentare
Metale in produse de origine non-animala Cd
71900000-7 Legume și fructe, exceptînd legumele
rădăcinoase și cu tuberculi, legumele cu
frunze, plantele aromatice, varza pentru
frunze, legumele cu tulpină, ciupercile și
algele marine
71900000-7 Legume rădăcinoase și cu tuberculi (exceptînd
țelina de rădăcină, păstîrnacul, barba-caprei și
hreanul), legume cu tulpină (cu excepția
țelinei). Pentru cartofi, nivelul maxim se aplică
la cartofii curățați
71900000-7 Legume cu frunze, plante aromatice si alte
produse conform specificatiei tehnice.

Bucată

4.00 Plumb

Bucată

10.00 Cadmiu

Bucată

5.00 Cadmiu

Bucată

71900000-7 Ciuperci
71900000-7 Boabe de grîu, boabe de orez; tărîțe de grîu și
germeni de grîu pentru consumul direct; boabe
de soia

Bucată
Bucată

5.00 Cadmiu in Legume cu frunze,
plante aromatice, varză pentru
frunze, țelină, țelină de rădăcină,
păstîrnac, barba-caprei, hrean și
următoarele ciuperci: Agaricus
bisporus (ciuperci obișnuite –
șampinion),
Pleurotus ostreatus (burete negru de
fag), Lentinula edodes (Shiitake)
2.00 Cadmiu
2.00 Cadmiu

31.1

31.2

31.3

31.4
31.5
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Nr. d/o
31.6

31.7
32

Cod CPV

Denumire: Servicii solicitate

71900000-7 Produse specifice pe bază de cacao și de
ciococolata

Unitatea de
măsura
Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
4.00 Cadmiu in produse specifice pe
bază de cacao și de ciocolată, astfel
cum sînt enumerate mai jos:
- ciocolată cu lapte cu <30% din
totalul de cacao în substanță solidă
uscată;
- ciocolată cu <50% din totalul de
cacao în substanță solidă uscată;
ciocolată cu lapte cu ≥30% din
totalul de cacao în substanță solidă
uscată;
- ciocolată cu ≥50% din totalul de
cacao în substanță solidă uscată;
- pudră de cacao vîndută
consumatorului final sau ca
ingredient în pudra de cacao
îndulcită vîndută consumatorului
final (ciocolată de băut)

Cantitatea

71900000-7 Suplimente alimentare
Metale in produse de origine non-animala Hg
71900000-7 Suplimente alimentare
Metale in produse de origine non-animala Sn
71900000-7 Alimente conservate, altele decît băuturi
71900000-7 Băuturi conservate, inclusiv sucuri de fructe și
sucuri de legume
71900000-7 Preparate pentru copii și preparate pe bază de
cereale prelucrate pentru sugari și copii de
vîrstă mică conservate, cu excepția produselor
uscate și a celor sub formă de praf
71900000-7 Preparate pentru sugari și preparate de
continuare conservate (inclusiv lapte pentru
sugari și lapte de continuare), cu excepția
produselor uscate și a celor sub formă de praf
Metale in produse de origine non-animala As
71900000-7 Orez albit care nu a fost prefiert (orez sticlos
sau alb)
3-monoclorpropan-1,2-diol
71900000-7 Sos de soia
Dioxine și bifenili policlorurați
71900000-7 Uleiuri vegetale și grăsimi
Hidrocarburi aromatice policilice
71900000-7 Uleiuri și grăsimi (cu excepția untului de cacao
și a uleiului din nucă de cocos) destinate
consumului uman direct sau folosirii ca
ingrediente alimentare
71900000-7 Boabe de cacao și produse derivate

Bucată

4.00 Cadmiu

Bucată

4.00 Mercur

Bucată
Bucată

5.00 Staniu
4.00 Staniu

Bucată

4.00 Staniu

Bucată

4.00 Staniu

Bucată

5.00 Arsen

Bucată

5.00 3-monoclorpropan-1,2-diol

71900000-7 Ulei din nucă de cocos destinat consumului
uman direct sau folosirii ca ingredient
alimentar
71900000-7 Preparate pe bază de cereale prelucrate și
alimente pentru sugari și copii de vîrstă mică
71900000-7 Suplimente alimentare care conțin produse de
origine vegetală și preparate ale acestora;
suplimente alimentare care conțin lăptișor de
matcă, propolis, spirulină sau preparate ale
acestora

Bucată

37.6

71900000-7 Ierburi aromatice uscate

Bucată

37.7

71900000-7 Mirodenii uscate, cu excepția cardamomului și

Bucată

32.1
33
33.1
33.2
33.3

33.4

34
34.1
35
35.1
36
36.1
37
37.1

37.2
37.3

37.4
37.5

Bucată

25.00 Dioxine și bifenili policlorurați

Bucată

25.00 Benzo(a)piren, Benozo(a)antracen,
Benzo(b)fluoranten și crisen

Bucată

4.00 Benzo(a)piren, Benozo(a)antracen,
Benzo(b)fluoranten și crisen
2.00 Benzo(a)piren, Benozo(a)antracen,
Benzo(b)fluoranten și crisen

Bucată
Bucată

10.00 Benzo(a)piren, Benozo(a)antracen,
Benzo(b)fluoranten și crisen
4.00 Benzo(a)piren, Benozo(a)antracen,
Benzo(b)fluoranten și crisen

4.00 Benzo(a)piren, Benozo(a)antracen,
Benzo(b)fluoranten și crisen
10.00 Benzo(a)piren, Benozo(a)antracen,

pag. 8
Nr. d/o
37.7
38
38.1

Cod CPV

Denumire: Servicii solicitate

Unitatea de
măsura
Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
10.00 Benzo(b)fluoranten și crisen

Cantitatea

42.6

71900000-7 a ardeiului (Capsicum spp.) afumat
Melanina
71900000-7 Produse alimentare, cu excepția preparatelor
pentru sugari și a preparatelor de continuare
71900000-7 Preparatele pentru sugari sub formă de praf și
preparatele de continuare
Toxinele inerente plantelor
71900000-7 Uleiuri și grăsimi vegetale
71900000-7 Alimente cu adaos de uleiuri și grăsimi
vegetale
71900000-7 Preparate pentru sugari și preparate pentru
copii de vîrstă mică
71900000-7 Preparate pe bază de cereale și alimente pentru
copii destinate sugarilor și copiilor de vîrstă
mică, conținînd mei, sorg, hrișcă sau produse
derivate
71900000-7 Sîmburi de caise neprelucrați, întregi,
măcinați, zdrobiți, sparți sau tocați, introduși
pe piață pentru consumatorul final
Produse fortificate
71900000-7 Făină de grîu (destinată pentru consumul
uman)
Organisme Genetic Modificate
71900000-7 Făină de porumb (destinată pentru consumul
uman)
71900000-7 Orez
71900000-7 Sos de soia
Aditivi Alimentari
71900000-7 Citrice proaspete întregi
71900000-7 Struguri de masă proaspeți întregi
71900000-7 Fructe uscate
71900000-7 Smochine uscate
71900000-7 Măsline și preparate pe bază de măsline
conservate în oțet, ulei sau saramură
71900000-7 Legume conservate în oțet, ulei sau saramură

42.7
42.8

71900000-7 Măsline conservate în cutii sau borcane
71900000-7 Fructe conservate în cutii sau borcane

Bucată
Bucată

42.9

71900000-7 Gemuri, jeleuri și marmelade

Bucată

5.00 E 200-213; E 210-213;E 220-228;
E 950; E 951;
E 952; E 954; E955; E959 ; E960;
E961; E962

42.10

71900000-7 Produse din cacao și ciocolată

Bucată

42.11

71900000-7 Gumă de mestecat

Bucată

10.00 E170; E 330; E 334; E 442; E476;
E492; E500-504; E524-528; E 530;
E 903; E 950; E 951; E 954; E 955
E 957; E 959; E 960; E961; E 962
5.00 E 200-213; E 432-436;
E 900; E 903; E 907; E 927b; E
950; E 951; E 954;
E 955; E 957; E 959; E 961

42.12
42.13

71900000-7 Pîine și chifle
71900000-7 Sare

Bucată
Bucată

42.14

71900000-7 Maioneză

Bucată

38.2
39
39.1
39.2
39.3
39.4

39.5

40
40.1
41
41.1
41.2
41.3
42
42.1
42.2
42.3
42.4
42.5

Bucată

15.00 Melanina

Bucată

15.00 Melanina

Bucată
Bucată

10.00 Acid erucic
10.00 Acid erucic

Bucată

2.00 Acid erucic

Bucată

4.00 Alcaloizii tropanici

Bucată

4.00 Acid cianhidric, inclusiv acid
cianhidric legat de
glicozide cianogenice

Bucată

5.00 Fier și acid folic

Bucată

3.00 OMG

Bucată
Bucată

3.00 OMG
5.00 OMG

Bucată
Bucată
Bucată
Bucată
Bucată
Bucată

10.00
15.00
10.00
3.00
4.00

E 200-203; E 445; E 903
E 220-228
E 200-203; E 220-228
E 220-228
E 200-203; E 210-213; E 200-213

5.00 E 200-213; E 220-228;
E 950; E 951; E 954; E 955; E 959;
E 960; E 961; E 962
4.00 E 579; E 585
5.00 E 900; E 950; E 951;E 952;E 954;
E 955; E 959; E 962

10.00 E 200-203; E 280-283
4.00 E 338-452; E 535-538;
E 551-559
5.00 E 310-320; E 338-452;
E 385; E 392; E 427; E 405; E
416; E 426; E 432-436; E 473474; E 476; E 491-495; E 950; E
951; E 954; E 955; E 959; E 960

pag. 9
Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Servicii solicitate

Unitatea de
măsura
Bucată

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

42.14

71900000-7 Maioneză

42.15

71900000-7 Suc de fructe

Bucată

10.00 E 200-203; E 200-213;
E 210-213; E 220-228; E 330.

42.16

71900000-7 Nectar de fructe

Bucată

10.00 E 270; E 330; E 950; E 951; E 952;
E 954; E 955; E 959; E 960; E 961;
E 962

42.17

71900000-7 Băuturi nealcoolice aromatizate

Bucată

15.00 E100; E101; E102; E104; E110;
E120; E122; E123; E124; E 129; E
200-203; E 242; E 160d; E 338452; E 473-474.

42.18

71900000-7 Bauturi aromatizate pe baza de vin

Bucată

4.00 E 100; E 101; E 102; E 104; E 110;
E 120; E 122; E 123; E 124; E 129;
E 242; E 160d; E 200-203; E 338452;
E 473-474.

42.19

71900000-7 Suplimente alimentare frunizate sub formă
solidă, inclusiv sub formă de capsule şi de
tablete şi sub alte forme similare, cu excepţia
formelor masticabile (cu excepţia
suplimentelor alimentare pentru sugari şi copii
de vîrstă mică)
Etichetare
71900000-7 Băuturi răcoritoare nealcoolice

Bucată

5.00 E 903; E 950; E 951; E 952; E 954;
E 955; E 959; E 960; E 961; E 962.

Bucată

10.00 E 110; E 104; E 122;
E 129; E 102; E 124

43.2

71900000-7 Torturi și produse de panificație

Bucată

10.00 E 110; E 104; E 122;
E 129; E 102; E 124

43.3

71900000-7 Bomboane și produse de cofetărie

Bucată

10.00 E 110; E 104; E 122;
E 129; E 102; E 124

43.4

71900000-7 Torturi și produse de patiserie cu cremă

Bucată

50.00 Salmonella enteritidis
Salmonella typhimurium
Listeria monocytogenes; (HG nr.
221 din 24.03.2009)

Bucată

10.00 Campylobacter în carne și organe
comestibile de păsări de la poziția
0105, proaspete, refrigerate sau
congelate

43
43.1

44
44.1

45
45.1

45.2

Campylobacter
71900000-7 Servicii de analiză și testări de laborator pentru
determinarea indicilor de control în carne și
organe comestibile de păsări de la poziția
0105, proaspete, refrigerate sau congelate
Fipronil
71900000-7 Servicii de analiză și testări de laborator pentru
determinarea indicilor de control în carne și
organe comestibile de păsări de la poziția
0105, proaspete, refrigerate sau congelate
71900000-7 Fipronil în ouă de păsări, fără coajă și
gălbenușuri de ou proaspete, uscate, preparate
prin fierbere în apă sau în vapori de apă,
mulate, congelate sau altfel conservate, chiar
cu adaos de zahăr sau îndulcitori

46
46.1

Benzo(a)pyrene
71900000-7 Determinarea indicilor de control în carne și
organe comestibile, sărate sau în saramură,
uscate sau afumate; făină și pudră comestibilă
de carne sau de organe.

46.2

71900000-7 Determinarea indicilor de control în pește
uscat, sărat sau în saramură; pește afumat, fiert

Bucată

Bucată

Bucată

Bucată

5.00

3.00 Fipronil în carne și organe
comestibile de păsări de la poziția
0105, proaspete, refrigerate sau
congelate
5.00 Fipronil în ouă de păsări, fără coajă
și gălbenușuri de ou proaspete,
uscate, preparate prin fierbere în
apă sau în vapori de apă, mulate,
congelate sau altfel conservate,
chiar cu adaos de zahăr sau
îndulcitori
4.00 Benzo(a)pyrene (produse afumate)
în carne și organe comestibile,
sărate sau în saramură, uscate sau
afumate; făină și pudră comestibilă
de carne sau de organe
5.00 Benzo(a)pyrene (produse afumate)
în pește uscat, sărat sau în
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Cod CPV

Denumire: Servicii solicitate

46.2

71900000-7 sau nefiert, înainte sau în timpul afumării;
făinuri, pudre și pelete de pește pentru consum
uman

46.3

71900000-7 Determinarea indicilor de control în
nevertebrate acvatice (lista produselor conform
specificatiei tehnice)

47
47.1

Histamină
71900000-7 Determinarea indicilor de control în pește
proaspăt sau refrigerat, cu excepția fileului și
cărnii de pește și altor preparate din pește de la
poziția 0304.
71900000-7 Determinarea indicilor de control în file de
pește și carne de pește (chiar tocată),
proaspătă, refrigerată sau congelată.
71900000-7 Determinarea indicilor de control în crustacee,
moluște și alte nevertebrate acvatice, preparate
sau conservate.

47.2

47.3

47.4

48
48.1

71900000-7 Determinarea indicilor de control în crustacee,
moluște și alte nevertebrate acvatice, preparate
sau conservate.
Benzo(a)pyrene și hidrocarburi (pentru
produse afumate)
71900000-7 Determinarea indicilor de control în preparate
sau conserve de pește; icre (caviar) și
înlocuitori preparați din icre de pește

Unitatea de
măsura
Bucată

Bucată

Bucată

Bucată

Bucată

Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
5.00 saramură; pește afumat, fiert sau
nefiert, înainte sau în timpul
afumării; făinuri, pudre și pelete de
pește pentru consum uman.
2.00 Benzo(a)pyrene (produse afumate)
în nevertebrate acvatice, altele decît
crustaceele și moluștele vii,
proaspete, refrigerate, congelate,
uscate, sărate sau în saramură;
nevertebrate acvatice afumate,
altele decît crustaceele și moluștele,
atît fierte, cît și nefierte înainte sau
în timpul afumării; făină, pudră și
aglomerate sub formă de pelete de
nevertebrate acvatice, altele decît
crustaceele și moluștele, adecvate
pentru consumul uman

Cantitatea

5.00 Histamină în pește proaspăt sau
refrigerat, cu excepția fileului și
cărnii de pește și altor preparate din
pește de la poziția 0304.
5.00 Histamină în file de pește și carne
de pește (chiar tocată), proaspătă,
refrigerată sau congelată
10.00 Histamină (pește conservat) în
preparate sau conserve de pește;
icre (caviar) și înlocuitori preparați
din icre de pește
3.00 Histamină în crustacee, moluște și
alte nevertebrate acvatice, preparate
sau conservate.

Bucată

6.00 Benzo(a)pyrene și hidrocarburi
(pentru produse afumate) preparate
sau conserve de pește; icre (caviar)
și înlocuitori preparați din icre de
pește

49.1

Determinarea conținutului substanței active
în produse de uz fitosanitar șI fertilizanți
71900000-7 Alfa- Cipermetrin

Bucată

49.2

71900000-7 Bentazon

Bucată

49.3

71900000-7 Cipermetrin

Bucată

49.4

71900000-7 Dimetoat

Bucată

49.5

71900000-7 Glifosat

Bucată

49.6

71900000-7 2,4-D(2 eter etil hiexilic)+florasulfam

Bucată

49.7

71900000-7 2,4-Ddicamba(săruri de dimetil amină)

Bucată

49.8

71900000-7 Clorpirifos + cipermetrin

Bucată

49.9

71900000-7 Haloxifop-R-ester metilic

Bucată

49.10

71900000-7 Hidroxid de cupru

Bucată

49.11

71900000-7 Imidacloprid

Bucată

49.12

71900000-7 Lambda-cihalotrin

Bucată

49.13

71900000-7 Mancozeb

Bucată

5.00 conţinutul real al ingredientului
activ solicitat în pesticidl, ml/l; g/kg
5.00 conţinutul real al ingredientului
activ solicitat în pesticidl, ml/l; g/kg
5.00 conţinutul real al ingredientului
activ solicitat în pesticidl, ml/l; g/kg
9.00 conţinutul real al ingredientului
activ solicitat în pesticidl, ml/l; g/kg
8.00 conţinutul real al ingredientului
activ solicitat în pesticidl, ml/l; g/kg
4.00 conţinutul real al ingredientului
activ solicitat în pesticidl, ml/l; g/kg
3.00 conţinutul real al ingredientului
activ solicitat în pesticidl, ml/l; g/kg
5.00 conţinutul real al ingredientului
activ solicitat în pesticidl, ml/l; g/kg
2.00 conţinutul real al ingredientului
activ solicitat în pesticidl, ml/l; g/kg
13.00 conţinutul real al ingredientului
activ solicitat în pesticidl, ml/l; g/kg
11.00 conţinutul real al ingredientului
activ solicitat în pesticidl, ml/l; g/kg
6.00 conţinutul real al ingredientului
activ solicitat în pesticidl, ml/l; g/kg
7.00 conţinutul real al ingredientului

49
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49.13
49.14

71900000-7 Mancozeb
71900000-7 Metamitron

Unitatea de
măsura
Bucată
Bucată

49.15

71900000-7 Nicosulfuron

Bucată

7.00

49.16

71900000-7 Penconazol

Bucată

6.00

49.17

71900000-7 Desmedifam + fenmedifam + etofumesat

Bucată

5.00

49.18

71900000-7 Lambda-cihalotrin + imidacloprid

Bucată

2.00

49.19

71900000-7 Quizalofop-p-etil

Bucată

10.00

49.20

71900000-7 Tebuconazol

Bucată

10.00

49.21

71900000-7 Tribenuron-metil

Bucată

7.00

49.22

71900000-7 Mancozeb + metalaxil

Bucată

5.00

49.23

71900000-7 Probe suplimenatre prelevate în cadrul
controalelor de Stat cu diverse substanțe active

Bucată

28.00

Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Servicii solicitate

Cantitatea
7.00
4.00

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
activ solicitat în pesticidl, ml/l; g/kg
conţinutul real al ingredientului
activ solicitat în pesticidl, ml/l; g/kg
conţinutul real al ingredientului
activ solicitat în pesticidl, ml/l; g/kg
conţinutul real al ingredientului
activ solicitat în pesticidl, ml/l; g/kg
conţinutul real al ingredientului
activ solicitat în pesticidl, ml/l; g/kg
conţinutul real al ingredientului
activ solicitat în pesticidl, ml/l; g/kg
conţinutul real al ingredientului
activ solicitat în pesticidl, ml/l; g/kg
conţinutul real al ingredientului
activ solicitat în pesticidl, ml/l; g/kg
conţinutul real al ingredientului
activ solicitat în pesticidl, ml/l; g/kg
conţinutul real al ingredientului
activ solicitat în pesticidl, ml/l; g/kg
conţinutul real al ingredientului
activ solicitat în pesticidl, ml/l; g/kg

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
pe parcursul anului 2018 la solicitarea Beneficiarului.
DDP - Franco destinație vămuit
Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr. d/o
1
2

3

4
5

6

7

8

9
10
11

Denumirea documentului/cerinței
Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Cerințe suplimentare față de document

Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (3.4) Documentatia standard. Original
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras
cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este
din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie,
stabilit
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
ofertantului
Actul care atestă dreptul de a livra
Certificat de acreditare in conformitate cu standardul
bunuri/lucrări/servicii
EN ISO CEI 17025:2006 cu anexe - copie, confirmate
prin semnatura si stampila ofertantului.
Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de Nu se cere
resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)
Prezentarea de dovezi privind conformitatea
Nu se cere
produselor, identificată prin referire la specificații sau
standard relevante
Demonstrarea experienței operatorului economic în
Declarație privind experiența similară conform
domeniul de activitate aferent obiectului contractului Formularului (se va indica) sau Declarație privind lista
ce urmează a fi atribuit
principalelor lucrări executate în ultimul an de
activitate conform Formularului (se va indica)
Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele
Declarație privind dotările specifice, utilajul şi
indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le echipamentul necesar pentru îndeplinirea
consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce corespunzătoare a contractului conform Formularului
urmează a fi atribuit
(se va indica) și Documente care atestă faptul că
operatorul economic se află în posesia utilajelor,
instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de
autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare
proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului
Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la Declarație pe proprie răspundere conform
procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din
Formularului (3.5) Documentatia standard. Original
Legea nr. 131 din 03.07.2015
Oferta
Formularul ofertei F 3.1 Documentatia standard
Original
Informații generale despre ofertant
Formularul informativ despre ofertant conform
Formularului (3.3) Documentatia standard. Original
Raportul financiar
Ultimul raport cu stampila de la BNS, copie
confirmata prin semnatura si stampila ofertantului.

Obligativitatea
Da
Da

Da

Nu
Nu

Nu

Nu

Da

Da
Da
Da
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Denumirea documentului/cerinței

Cerințe suplimentare față de document

Obligativitatea

12

Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru
îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului
ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care
va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia)
Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare
Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)
Specidicatii de pret
Specificatii tehnice
Garantie pentru oferta (1% din valoarea ofertei fara
TVA)

Declarație privind personalul de specialitate propus
pentru implementarea contractului conform Formularul
(se va indica)

Nu

Nu se cere

Nu

Nu se cere

Nu

13
14

15
16
17

18
19
20

F 4.2 Documentatia standard. Original
Formularul 4.1 Documentatia standard. original
Garantie bancara completata conform formularului 3.2
Doc. standard -original sau Ordin de plata pentru
transfer pe contul autoritatii contractante -copie
confirmata prin semnatura si stampila ofertantului.
Certificat de atribuire a contului bancar
Eliberat de banca detinatoare de cont, copie confirmata
prin semnatura si stampila ofertantului.
Certificat privind lipsa sau existenta datoriilor fata de Certificat valabil la data desfasurarii licitatiei. Copie,
BPN
confirmata prin semnatura si stampila ofertantului
Declaratie/confirmare privind utilizarea LIMS (sistem Rezultatele incercarilor de laborator vor fi prezentate
de management informational al laboratoarelor)
in LIMS, cit si pe suport de hirtie.

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
Numele şi funcţia persoanei responsabile: CEBOTARI OLGA, economist principal DPMI
Setul de documente poate fi primit la adresa: mun. Chisinau, str. Kogalniceanu, 63 bir. 103.
Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a
denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).
NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul
SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.
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:
06.07.2018 10:00
pe adresa: mun.Chișinău, str. Kogălniceanu, 63
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:
06.07.2018 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.
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Conducătorul grupului de lucru:

GABERI GHEORGHE

