ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI
nr. 18/00335 din 02.02.2018
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
Achiziționarea serviciilor de analiza și testări de laborator a rezidiurilor de pesticide și a
conținutului de nitrați în produsele alimentare de origine vegetală
71900000-7
Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.: 10 din 02.02.2018.
"Achiziționarea serviciilor de analiza și testări de laborator a rezidiurilor de pesticide și a conținutului
În scopul achiziţionării
de nitrați în produsele alimentare de origine vegetală"
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

Cod CPV

Denumire: Servicii solicitate

Unitatea de
măsura

1.1

REZIDIUL DE PESTICIDE ÎN FRUCTE
71900000-7 Mere

Bucată

1.2

71900000-7 Piersici

Bucată

1.3

71900000-7 Prune

Bucată

1.4

71900000-7 Citrice

Bucată

1.5
1.6

71900000-7 Banane
71900000-7 Căpșune

Bucată
Bucată

1.7

71900000-7 Ananas

Bucată

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

25.00 Acetamiprid, alfa-cipermetrin,
cipermetrin, clorpirifos, clofentezin,
deltametrin, dimethoat, DDT,
esfenvalerat, fenoxicarb, fosalon,
HCH, imidacloprid, lambdacihalotrin, lufenuron, malation,
metomil, pirimicarb, tau-fluvalinat,
teflubenzuron, tiacloprid,
tiametoxam, bromuconazol, captan,
ciproconazol, ciprodinil,
clorotalonil, difenoconazol,
ditianon, ditiocarbamați, folpet,
hidroxid de cupru, tebuconazol,
triadimenol, trifloxistrobin,
mancozeb, metalaxil, oxiclorură de
cupră, penconazol, propiconazol,
propineb, kresoxim-metil, glifosat,
haloxifop-R-ester-metilic
10.00 Propargite, clorpirifos, fosalon,
imidacloprid, pirimicarb,
pirimifosmetil,tau-fluvalinat,
captan,ciprodinil, clorotalonil,
difenoconazol, ditianon,
fenhexamid, flutriafol, mancozeb,
penconazol, kresoxim-metil,
tebuconazole.
15.00 Chlorpirifos, deltametrin,
dimethoat, fenoxicarb, fosalon,
imidacloprid, teflubenzuron,
ciprodinil, clorotalonil, hidroxid de
cupru, mancozeb, oxiclorură de
cupru
30.00 Clorpirifos, dimethoat, diazinon,
imazalil, tiabendazol, isocarbophos,
carbofuran, oxamyl. Carbendazim
15.00 Bifentrin, bitertanol
7.00 Fenhexamid, penconazol,
propargite, methomyl, oxamyl,
Chlorpirifos, dimethoate.
5.00 Clorpirifos, dimethoat, diazinon,
imazalil, tiabendazol, oxamyl
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Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Servicii solicitate

Unitatea de
măsura
Bucată

Cantitatea

1.8

71900000-7 Curmale

1.9

71900000-7 Rodii

Bucată

5.00

1.10
1.11

71900000-7 Cireșe
71900000-7 Pere

Bucată
Bucată

10.00
8.00

2.1

REZIDIUL DE PESTICIDE ÎN VIN ȘI
STRUGURI
71900000-7 Struguri (soiuri de masă şi de vin)

Bucată

2.2

71900000-7 Vin

Bucată

22.00 Cipermetrin, clorpirifos,
clofentezin, deltametrin,
esfenvalerat, fenoxicarb,
imidacloprid, lambda-cihalotrin,
pirimifosmetil, tau-fluvalinat,
teflubenzuron, azoxistrobin,
boscalid, bromuconazol,
carbendazim, cimoxanil,
ciproconazol, ciprodinil,
clorotalonil, difenoconazol,
dimetomorf, ditianon,
ditiocarbamați, fenhexamid,
flutriafol,folpet, hidroxid de cupru,
tebuconazol, triadimenol,
trifloxistrobin, mancozeb,
metalaxil, oxiclorură de cupru,
penconazol, procimidon,
propiconazol, propineb, kresoximmetil, glifosat, haloxifop-R-ester
metilic, ethephon, methomyl.,
ethion, propargite.
10.00 Ditiocarbamați, metalaxil,
oxiclorură de cupru, penconazol

3.1

REZIDIUL DE PESTICIDE ÎN LEGUME
71900000-7 Sfeclă roșie

Bucată

3.2

71900000-7 Morcovi

Bucată

3.3

71900000-7 Tomate

Bucată

2

3

5.00

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
Clorpirifos, dimethoat, diazinon,
imazalil, tiabendazol ethephon,
carbofuran, formetanate
Clorpirifos, dimethoat, diazinon,
imazalil, tiabendazol, imazalil
Malation, pirimifosmetil, tiacloprid
Acetamiprid, alfa-cipermetrin,
cipermetrin, clorpirifos, clofentezin,
deltametrin, dimethoat, DDT,
esfenvalerat, fenoxicarb, fosalon,
HCH, imidacloprid, lambdacihalotrin, lufenuron, malation,
metomil, pirimicarb, tau-fluvalinat,
teflubenzuron, tiacloprid,
tiametoxam, bromuconazol, captan,
ciproconazol, ciprodinil,
clorotalonil, difenoconazol,
ditianon, ditiocarbamați, folpet,
hidroxid de cupru, tebuconazol,
triadimenol, trifloxistrobin,
mancozeb, metalaxil, oxiclorură de
cupră, penconazol, propiconazol,
propineb, kresoxim-metil, glifosat,
haloxifop-R-ester-metilic

10.00 Clorpirifos, Cipermetrin,
deltametrin, lambda-cihalotrin,
tiametoxam
9.00 Cipermetrin, pirimifosmetil, taufluvalinat, ditiocarbamati,
procimidon, pendimetalin,
quizalofop-P-etil, quizalofop-Ptefuril
19.00 Acetamiprid, cipermetrin,
clorpirifos, deltametrin, DDT,
formetanate, HCH, imidacloprid,
lambda-cihalotrin, lufenuron,
malation, metomil, oxamyl,
pirimifosmetil, tiacloprid,
tiametoxam, azoxistrobin, captan,
cimoxanil, clorotalonil,
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Nr. d/o

Denumire: Servicii solicitate

Unitatea de
măsura
Bucată

Cantitatea

71900000-7 Tomate

3.4

71900000-7 Ardei dulci

Bucată

15.00

3.5

71900000-7 Castraveți

Bucată

18.00

3.6

71900000-7 Varză

Bucată

18.00

3.7

71900000-7 Cartofi

Bucată

20.00

3.8
3.9

71900000-7 Salată proaspătă
71900000-7 Vinete

Bucată
Bucată

10.00
10.00

Bucată
Bucată

10.00
8.00

4.1

71900000-7 Usturoi
71900000-7 Ridiche
REZIDIUL DE PESTICIDE ÎN
CEREALE
71900000-7 Grâu

Bucată

4.2

71900000-7 Porumb

Bucată

4.3

71900000-7 Orez

Bucată

10.00 Clorpirifos, dimethoat, lambdacihalotrin, pirimifosmetil,
tiacloprid, tiametoxam,
carbendazim, ciproconazol,
flutriafol, tebuconazol, triadimenol,
propiconazol, 2,4-D (sare de dimetil
amină), bentazon, bromoxinil,
clopiralid, dicamba
10.00 Lambda-cihalotrin, tiametoxam,
2,4-D (sare de dimetil amină),
acetoclor, bentazon, bromoxinil,
clopiralid, dicamba, metribuzin
10.00 Clorpirifos, deltametrin, taufluvalinat, carbendazim,
tebuconazol

CONȚINUTUL DE NITRAȚI ÎN
PRODUSE ALIMENTARE DE ORIGINE

19.00

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
dimetomorf, ditiocarbamati,
hidroxid de cupru, mancozeb,
metalaxil, oxiclorură de cupru,
propineb, metribuzin, quizalofop-Petil, quizalofop-P-tefuril, ethephon,
Clofentezin, formetanate, malation,
pirimifosmetil, carbendazim,
procimidon, methomyl, lambdacihalotrin, chlorpyrifos,
acetamiprid, fosthiazate,
methomyl.
Cipermetrin, deltametrin,
dimethoat, endosulfan,
imidacloprid, metomil, oxamyl,
pirimifosmetil, azoxistrobin,
cimoxanil, clorotalonil,
dimetomorf, mancozeb, metalaxil,
oxiclorură de cupru, penconazol,
quizalofop-P-etil, quizalofop-Ptefuril, formetanate,
Cipermetrin, deltametrin,
dimethoat, DDT, fosalon,
imidacloprid, malation, metomil,
pirimicarb, pirimifosmetil, taufluvalinat, ditiocarbamați,
acetoclor, clopiralid, quizalofop-Petil, quizalofop-P-tefuril
Acetamiprid, alfa-cipermetrin,
cipermetrin, DDT endosulfan,
esfenvalerat, fosalon, HCH,
imidacloprid, lambda-cihalotrin,
pirimifoametil, teflubenzuron,
tiacloprid, tiametoxam,
azoxistrobin, cimoxanil,
clorotalonil, dimetomorf,
ditiocarbamați, folpet, hidroxid de
cupru, metalaxil, mancozeb,
oxiclorură de cupru, propineb,
acetoclor, metribuzin, pendimetalin,
quizalofop-P-etil, quizalofop-Ptefuril
Oxamyl, Deltamethrin,
Dimetoat, profenofos, Pirimosmetil, Imidacloprid
Pendimetalin
Pirimos-metil, Imidacloprid

3.3

3.10
3.11
4

5

Cod CPV
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Nr. d/o
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

5.8
5.9

5.10

5.11
5.12
5.13

5.14

Cod CPV

Unitatea de
măsura

Denumire: Servicii solicitate

VEGETALĂ
71900000-7 Servicii de analiză și testări de laborator pentru
determinarea indicilor de control în Cartofi.
71900000-7 Servicii de analiză și testări de laborator pentru
determinarea indicilor de control în Morcovi.
71900000-7 Servicii de analiză și testări de laborator pentru
determinarea indicilor de control în Tomate.
71900000-7 Servicii de analiză și testări de laborator pentru
determinarea indicilor de control în Varză.
71900000-7 Servicii de analiză și testări de laborator pentru
determinarea indicilor de control în Ridichi.
71900000-7 Servicii de analiză și testări de laborator pentru
determinarea indicilor de control în Castraveți.
71900000-7 Servicii de analiză și testări de laborator pentru
determinarea indicilor de control în Salată
proaspătă.
71900000-7 Servicii de analiză și testări de laborator pentru
determinarea indicilor de control în Dovlecei.
71900000-7 Servicii de analiză și testări de laborator pentru
determinarea indicilor de control în Sfeclă
roșie.
71900000-7 Servicii de analiză și testări de laborator pentru
determinarea indicilor de control în Legume
frunzoase condimentare.
71900000-7 Servicii de analiză și testări de laborator pentru
determinarea indicilor de control în Vinete.
71900000-7 Servicii de analiză și testări de laborator pentru
determinarea indicilor de control în Gogoșari
71900000-7 Servicii de analiză și testări de laborator pentru
determinarea indicilor de control în Pepeni
galbeni.
71900000-7 Servicii de analiză și testări de laborator pentru
determinarea indicilor de control în Pepeni
verzi.

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

Bucată

25.00 Conținutul de nitrați în Cartofi

Bucată

25.00 Conținutul de nitrați în Morcovi

Bucată

15.00 Conținutul de nitrați în Tomate

Bucată

25.00 Conținutul de nitrați în Varză

Bucată

15.00 Conținutul de nitrați în Ridichi

Bucată

25.00 Conținutul de nitrați în Castraveți

Bucată

5.00 Conținutul de nitrați în Salată
proaspătă

Bucată

18.00 Conținutul de nitrați în Dovlecei

Bucată

15.00 Conținutul de nitrați în Sfeclă
roșie

Bucată

12.00 Conținutul de nitrați în Legume
frunzoase condimentare

Bucată

23.00 Conținutul de nitrați în Vinete

Bucată

8.00 Conținutul de nitrați în Gogoșari

Bucată

22.00 Conținutul de nitrați în Pepeni
galbeni

Bucată

22.00 Conținutul de nitrați în Pepeni
verzi

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
Pe parcursul anului 2018, la solicitarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
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

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 din Registrul de Stat al persoanelor juridice cu
indicarea listei 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

4
5
6
7
8
9

10
11
12

Dovezi privind număr suficient de angajați și
competența profesională a specialiștilor

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 aplicarea semnăturii şi
ştampilei ofertantului.
Copie confirmată prin semnătura și ștampila
Participantului

Da
Da
Da

Copie confirmată prin semnătura și ștampila
Participantului
Copie confirmată prin semnătura și ștampila
Participantului
Dovezi privind număr suficient de angajați și
competența profesională a specialiștilor, instruiți

Da

Da

Da

Da
Da
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Nr. d/o

13

14

15
16

17

18

19

20
21

22

Denumirea documentului/cerinței

Cerințe suplimentare față de document
pentru analize (încercări) de laborator, pentru care se
organizează COP
Copie confirmată prin semnătura și ștampila
Participantului
Original

Obligativitatea

Dovada că dețin echipamentele și infrastructura
necesară pentru a efectua analizele pentru care solicită
desemnarea
Declarații privind personalul și calificarea acestuia
Declarații privind personalul și calificarea acestuia,
relevant pentru serviciile ofertate, copiile certificatelor
de instruire la Programe de formare profesională
Copie confirmată prin semnătura și ștampila
Participantului
Certificate de acreditare în conformitate cu standardul Copie confirmată prin semnătura și ștampila
EN ISO CEI 17025/2005
Participantului
Dovada de asigurare a elaborării procedurilor de
Dovada de asigurare a elaborării procedurilor de
control al calității
control al calității aplicabile analizelor reziduurilor de
pesticide și de audit al acestor proceduri în
laboratoarele altor state, pentru a garanta calitatea,
exactitatea și comparabilitatea
Original
Declarație cu privire la timpul necesar (3 zile) pentru Original
efectuarea analizelor pe eșantioane prelevate în cadrul
Programului național de monitorizare
Dovada că pentru analiza reziduurilor de pesticide vor Dovada că pentru analiza reziduurilor de pesticide vor
fi utilizate metode validate monoreziduale (MUR) și
fi utilizate metode validate monoreziduale (MUR) și
multireziduale (MMR)
multireziduale (MMR), în funcție de substanțele active
monitorizate și de capacitatea laboratorului
Original
Dovezi privind participare teste de competență între Copie confirmată prin semnătura și ștampila
laboratoare, la care au obținut calificative
Participantului
corespunzătoare
Dovada privind efectuarea analizelor conform ultimile Original
referințe în domeniu
Garantarea calitatății, exactității și comparabilitatății a Dovadă privind elaborarea procedurilor de control al
procedurilor de control
calității aplicabile analizelor reziduurilor de pesticide și
de audit al acestor proceduri în laboratoarele altor
state, pentru a garanta calitatea, exactitatea și
comparabilitatea.
Original

Da

Nota 1

Da

De prezentat confirmare că rezultatele încercărilor de
laborator vor fi furnizate zilnic prin Sistemul de
Management al Informațiilor din Laborator (LIMS)

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
Numele şi funcţia persoanei responsabile: CEBOTARI OLGA, Economist principal Direcția Patrimoniu și mangement 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:
15.02.2018 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.
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
Termenul de valabilitatea a ofertelor:

30

zile
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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:
15.02.2018 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 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

