ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip LICITAŢIE PUBLICĂ
nr. 18/02763 din 03.07.2018
Denumirea autorităţii contractante:
Tip procedură achiziție:

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Licitaţie publică
Ustensile si consumabile de laborator pentru activitatile inspectorilor Agentiei, inclusiv
recoltare probe (produse chimice, material biologic, produse alimentare si agroalimentare)

Obiectul achiziției:

Cod CPV:

38900000-4

Data publicării anunțului de intenție:

Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.: 52 din 03.07.2018.
"Ustensile si consumabile de laborator pentru activitatile inspectorilor Agentiei, inclusiv recoltare probe
(produse chimice, material biologic, produse alimentare si agroalimentare)
În scopul achiziţionării
"
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

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

1.1

Dezinfectant
24455000-8 Dezinfectant

2.1

Alcool etilic 96%
33140000-3 Alcool etilic 96%

3.1

Vată medicală
33140000-3 Vată medicală

4.1

Seringi 2 ml cu ac
33140000-3 Seringi 2 ml cu ac

2

3

4

Unitatea de
măsura
Kilogram

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

7000.00 Acțiune ireversibilă, eficient și
rapid în instalarea efectului, să aibă
spectrul bactericid, fungicid,
virucid pentru pesta porcină
africană.

Litru

600.00 Uz extern, ambalaj sticlă sau plastic
max. 1,0 litri, 96%

Kilogram

600.00 vată hidrofilă sterilă pentru uz
medicinal, de culoare albă,
cu conținut de bumbac 100%, fără
impurități de țesut,
hidrofilie (secunde) = max. 7
pachet de 50, 70, 100 și 200g,
în pachet să fie dispusă în straturi
ușor separabile
Cerințe obligatorii privind
ambalarea - în pungi de polietilenă;
ambalaj de siguranță, rezistent la
transport; ambalaj marcat cu
denumirea și adresa producătorului,
tip, dimensiuni, număr lot, data
fabricației, termenul de valabilitate

Bucată

740000.00 seringi sterile de unică folosinţă
cu trei componente - cilindru,
piston și garnitura de cauciuc
natural pentru uz medical
capacitate de 2 ml cu ac 23Gx1
0,6x25mm/23Gx1¼ 0,6x30mm
intervalul de gradaţie din 0,1 ml în
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4.1

33140000-3 Seringi 2 ml cu ac

Unitatea de
măsura
Bucată

5.1

Seringi 3 ml cu ac
33140000-3 Seringi 3 ml cu ac

Bucată

55000.00 seringi sterile de unică folosinţă
cu trei componente - cilindru,
piston și garnitura de cauciuc
natural pentru uz medical
capacitate de 3 ml cu ac 22Gx1¼
0,7x30mm /22Gx1½ 0,7x40mm
intervalul de gradaţie din 0,2 ml în
0,2 ml
ambalaj individual cu o faţă din
hîrtie şi una din folie PVC

6.1

Seringi 5 ml cu ac
33140000-3 Seringi 5 ml cu ac

Bucată

400000.00 seringi sterile de unică folosinţă
cu trei componente - cilindru,
piston și garnitura de cauciuc
natural pentru uz medical
capacitate de 5 ml cu ac 22Gx1¼
0,7x30mm /22Gx1½ 0,7x40mm
intervalul de gradaţie din 0,2 ml în
0,2 ml
ambalaj individual cu o faţă din
hîrtie şi una din folie PVC

7.1

Maști de unica folosință
33140000-3 Maști de unica folosință

Bucată

3700.00 material din nețesut hipoalergenic,
in 3 straturi, albe, cu 3 pliuri si
elastic după ureche.

8.1

Mănuși de unica folosință
35113410-6 Mănuși de unica folosință

Bucată

9.1

Cizme de cauciuc
35113410-6 Cizme de cauciuc

Pereche

200.00 Cizme de protecție din cauciuc sau
PVC. Înlțimea min 30 cm Mărimi:
36-44

10
10.1

Ochelari de protecție
35113410-6 Ochelari de protecție

Bucată

1250.00 cu accesorii, ventilate, ochelari nontranspirabili din policarbonat sau
acetat transparent, cu bretele
reglabile

11
11.1

Geantă frigorifica
35113410-6 Geantă frigorifica

Bucată

40.00 Material - masă plastică. Capacitate
20-30 l. Cu pastile de răcire.

12

Combinezoane de protecție de unica
folosinta
35113410-6 Combinezoane de protecție de unica folosinta

Bucată

1000.00 Combinezon de protectie chimică,
impermeabile din material lavabil
(PVC), cu un fermoar, glugă.
Combinezonul trebuie să acopere
instantaneu corpul, picioarele,
capul. Protejează împotriva
elementelor radioactive și penetrării
agenților patogeni. Mărimi:
M/L/XL/XXL

Bahile albastre standard
35113410-6 Bahile albastre standard

Bucată

Nr. d/o

5

6

7

8

9

12.1

13
13.1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
740000.00 0,1 ml
ambalaj individual cu o faţă din
hîrtie şi una din folie PVC

Cantitatea

17000.00 latex, nepudrate, mărimi: small30%, medium-40%, large-30%,
ambidextre

10600.00 Nesterili, din polietilenă,
netransparente, cu elastic în
perimetru. Densitatea nu mai mică
de 40 g/cm2 . Rezistente la rupere.
Mărime universală.
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Nr. d/o
13.1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

35113410-6 Bahile albastre standard

Unitatea de
măsura
Bucată

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

10600.00

14
14.1

Fașă din tifon hidrofil steril
33140000-3 Fașă din tifon hidrofil steril

Bucată

460.00 fașă din tifon hidrofil steril,
100 % bumbac,
cu mare capacitate de absorbție,
în ambalaj individual nesteril,
fără defecte de țesătură,
cu marginile drepte și întărite,
uniforme și nedestrămabile,
densitatea = 32 g/m2
hidrofilie (secunde) = max. 10
dimensiuni: lățime 10cm/ lungime
5m
Cerințe obligatorii privind
ambalarea - în pungi de polietilenă;
ambalaj de siguranță, rezistent la
transport; ambalaj marcat cu
denumirea și adresa producătorului,
tip, dimensiuni, număr lot, data
fabricației, termenul de valabilitate

15
15.1

Stropitoare atomizoare
42996100-5 Stropitoare atomizoare

Bucată

100.00 tip carucior, motor pe benzina,
volim rezervor 30-40 litri, presiune
suficienta pentru pulverizarea
solutiei, raza actiunii min 10 m

16
16.1

Cuțit de autopsie
44512000-2 Cuțit de autopsie

Bucată

120.00 lamă- metal dur, inoxidabilă,
lungimea lamei 15-20 cm, mâner metal.

17
17.1

Termometru digital, cu infrarosu
38424000-3 Termometru digital, cu infrarosu

Bucată

100.00 Digital, infraroșu, non-contact,
pentru corp și suprafețe. Diapazon
de masurare temperatura, să
cuprindă intervalul -10C ... +50C,
alimentare baterie, precizia de
masurare < ±2C, Verificat
metrologic.

18
18.1

Bisturiu
33140000-3 Bisturiu

Bucată

300.00 Material- inox, cu vârf rotunf, lama
max 10 cm

19
19.1

Eprubete
33140000-3 Eprubete

Bucată

80000.00 eprubete Eppendorf, material plastic, cu capac, volum 1,5-2 ml

20
20.1

Halate de unica folisința
35113410-6 Halate de unica folisința

Bucată

1000.00 Halat de unica folosinta, fabricat
din polipropilena ( tip laborator),
culoare alba
- inchidere cu capse
- protectie impotriva mizeriei si a
prafului
Aplicatii:
- laboratore
- cabinete medicale
- industria alimentara
- agricultura

21
21.1

Halate albastre (textil)
35113410-6 Halate albastre (textil)

Bucată

50.00 Caracteristici: maneca lunga; guler
rever; inchidere cu nasturi.; manecă
clasică dreaptă; 3 buzunare
exterioare.

22
22.1

Telemetru
38424000-3 Telemetru

Bucată

38.00 compact și portabil, destinat pentru
masurarea lungimii și lățimii
halelor; domeniu de masurare: 0-
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Nr. d/o
22.1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

38424000-3 Telemetru

23
23.1

Luxmetru digital
38424000-3 Luxmetru digital

24
24.1

Detector a nivelului de a CO2
38424000-3 Detector a nivelului de a CO2 și nivelului de
amoniacNH3

25
25.1

Unitatea de
măsura
Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
38.00 100 m; Certificat de conformitate.
Buletin de verificare metrologică.

Cantitatea

Bucată

38.00 Rezoluție 0 - 50 Lux pentru
determinarea intensității luminii în
hale de producere. Certificat de
conformitate. Buletin de verificare
metrologică.

Bucată

38.00 destinat pentru a fi utilizat in
ferme de pasari si suine.Aparat cu
acumulatori, incarcator si senzori
Amoniac si Dioxid de
carbon.Aparatul masoara :Nivelul
noxelor din adapost în conditii
minime obligatorii:
- 0-50 ppm amoniac (NH3)
- 0- 3500 ppm dioxid de carbon
(CO2).
Certificat de conformitate.
Buletin de verificare metrologică.

Respirator filtru
35113410-6 Respirator filtru

Bucată

50.00 Respirator filtru cu supapă, clasa
de protecție FFP2, oferă protecție
împotriva prafului și evaporării
substanțelor de toxicitate medie, Nu
provoacă alergii, se potriveste
pentru orice tip de față, fără clipuri
pentru nas

26
26.1

Damigeana (canistra)
39226200-4 Damigeana (canistra)

Bucată

40.00 Volum minim 10 litri, materialplastic, rezistent la reagenți chimici,
destinata pentru transportarea si
depozitarea materialelor
periculoase, produse alimentare si
lichide tehnice.

27
27.1

Cutie din plastic (port-bag)
44512940-3 Cutie din plastic (port-bag)

Bucată

40.00 material polipropilen rezistent,
mâner, dimensiuni aproximative
250*500*250 cm, destinat
transportare scule, echipament
pentru prelevari probe.

28
28.1

Scafa din inox pentru prelevare probe
44512000-2 Scafa din inox

Bucată

80.00 Scafa din inox pentru prelevare de
probe (furaje, substanțe chimice…)
, capacitate minim 0,2 l

29
29.1

Sondă pentru prelevare probe lichide
44512000-2 Sondă pentru prelevare probe lichide

Bucată

40.00 prelevatoare pentru reactivi chimici
(acizi, detergenti alcalini, solventi)
lungime până la 100 cm
recipient prelevare : volum până la
1000 ml (PP)

30
30.1

Recipient de plastic cu capac etanș
39226200-4 Recipient de plastic cu capac etanș

Bucată

170.00 Recipient de plastic cu capac etanș,
capacitate minim 250 ml, rezistent
la solvenți chimici

31
31.1

Piseta plastic
44512000-2 Piseta plastic

Bucată

40.00 material plastic, rezistent la soventi
organici, volum min 250 ml

32
32.1

Spatula din plastic
44512000-2 Spatula din plastic

Bucată

40.00 material plastic, rezistent la soventi
organici, volum min 100 ml

33
33.1

Pungi din plastic autosigilante cu etichetă
39226200-4 Pungi din plastic autosigilante cu etichetă

Bucată

300.00 Pungi din plastic autosigilante cu
etichetă: lungime minim 15-20 cm,
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Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

33.1
34
34.1

39226200-4 Pungi din plastic autosigilante cu etichetă
Pantofi protectori de unica folosință
35113410-6 Pantofi protectori de unica folosință

35
35.1

Unitatea de
măsura
Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
300.00 înălțimea min 30-35 cm

Cantitatea

Pereche

40.00 Pantofi protectori de unica
folosință, material polipropilenă
rezistentă la lichide agresive,
marimi universal

Seringi 20 ml
33140000-3 Seringi 20 ml

Bucată

200.00 seringi sterile de unică folosinţă
cu trei componente - cilindru,
piston și garnitura de cauciuc
natural pentru uz medical
capacitate de 20 ml
intervalul de gradaţie din 1 ml în 1
ml
ambalaj individual cu o faţă din
hîrtie şi una din folie PVC

36
36.1

Seringa 100ml
33140000-3 Seringa 100ml

Bucată

200.00 fără ac, capacitate 100ml, de unica
folosinta, cu gradatie,
ajuta la dozari precise de
medicamente si nutrienti
rezistenta la solventi organici si
anorganici, tip luer slip.

37
37.1

Tub extensie perfuzie
33140000-3 Tub extensie perfuzie

Bucată

40.00 tub de extensie steril, de unica
folosinta, ambalat individual,
utilizat pentru conectarea perfuziei
(trusa de perfuzie, seringa din
infuzomat) cu zona de perfuzat in
scopul prelungirii distantei dintre
acestea, lungimea min 150cm.
Tubul este flexibil, rezistent la
presiuni ridicate si transparent,
permitand monitorizarea lichidului
si prevenirea trecerii accidentale a
aerului prin acesta.

38
38.1

Foarfeca
33140000-3 Foarfeca

Bucată

37.00 cu lame ascutite, lungime lamelor
25-30 cm

39
39.1

Etichete autocolante
30192800-9 Etichete autocolante

Bucată

170.00 etichete autoadezive dimensiuni
minimale 105/74

40
40.1

Recipient steril din plastic
39226200-4 Recipient steril din plastic

Bucată

300.00 Recipient steril din plastic, volum
minim 1,0 litri, cu capac, destinat
pentru prelevare probe lichide.

41
41.1

Cântar de mâină electronic
38424000-3 Cântar de mâină electronic

Bucată

37.00 LCD display, marja de cântărire: 020 kg , alimentare baterii, baterii
incluse.

42
42.1

Prelevator granule și pulberi din saci
38900000-4 Prelevator granule și pulberi din saci

Bucată

37.00 este fabricat din otel inox sau
polipropilena transparenta pentru
pulberi agresive, în setul sa
cuprinda si vase pentru prelevare
din PP sau PET.

43

Sonde pentru prelevare probelor de furaje
în vrac
38900000-4 Sonde pentru prelevare probelor de furaje în
vrac

Bucată

27.00 Sonde manuale conice din aluminiu
cu mai multe deschideri, cu
lungimea minimă de 150 cm,

43.1
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Nr. d/o
43.1

44
44.1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

38900000-4 Sonde pentru prelevare probelor de furaje în
vrac
Sonde pentru eșantionarea probelor din
saci
38900000-4 Sonde pentru eșantionarea probelor de furaje
din saci

Unitatea de
măsura
Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
27.00 adâncimea forării 1300-1400 mm,
numărul deschiderilor - 5, volumul
total al camerei 260-300 ml.

Cantitatea

Bucată

27.00 prelevator pentru pulberi și granule
din saci, pungi, etc.material: inox,
prevăzut cu vase de prelevare (PP
sau PC), volum 250-500 ml

45
45.1

Dispozitiv de masurare a temperaturii
38424000-3 Dispozitiv de masurare a temperaturii

Bucată

50.00 dispozitiv digital de masurare
temperatura de interior (pentru
verificarea temperaturii in unitatile
farmaceutice, depozit, frigider),
domeniul de masurare: -10…+50
grade C, verificat metrologic.

46
46.1

Banda adeziva personalizată
30192800-9 Banda adeziva personalizată

Bucată

50.00 cu sigla ANSA, rulou cu lungimea
min 100 m, lațimea benzii 75 mm

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
Maxim 45 de zile lucrătoare de la data înregistrarii contractului la Trezoreria de Stat.
DDP - Franco destinație vămuit
Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

Cerințe suplimentare față de document

1

Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

2

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 cu
stabilit
indicarea listei fondatorilor - copie, confirmată prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului.
Actul care atestă dreptul de a livra
Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila
bunuri/lucrări/servicii
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
Legea nr. 131 din 03.07.2015
Oferta
Specificații tehnice (Forma 4.1). Specificații de preț
(Forma 4.2). Original.
Informații generale despre ofertant
Formularul informativ despre ofertant conform
Formularului F3.3
Raportul financiar
Ultimul raport financiar сu ștampila Biroului Național
de Statistică – copie confirmată prin semnătura şi
ştampila ofertantului.

3
4
5

6

7

8

9
10
11

Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului 3.4.
Original.

Obligativitatea
Da

Da

Da
Nu
Nu

Nu

Nu

Da

Da
Da
Da
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Nr. d/o

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)
Formularul ofertei (F3.1)

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

Da
Original

16

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

17

Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de
banca deținătoare de cont.
Certificat de efectuare regulată a plății impozitelor,
contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal.

18

Garanţie bancară conform Formularul 3.2 (original)
sau Ordin de plată pentru transfer (copie)
Copie, confirmată prin semnătura şi ştampila
ofertantului.
Copie, confirmată prin semnătura şi ştampila
ofertantului.

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: info@ansa.gov.md
CEBOTARI OLGA, Economist principal Direcția Patrimoniu și management
Numele şi funcţia persoanei responsabile:
intern
Setul de documente poate fi primit la adresa: mun.Chișinău, str. Kogălniceanu, 63, of.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:
08.08.2018 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:
08.08.2018 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

