
ANUNȚ DE INTENȚIE 

Nr. 4 din 31.12.2019  

I. Informații generale despre autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenția Națională pentru Siguranța 

Alimentelor 

IDNO 1013601000082 

Adresa str. M.Kogălniceanu, 63 

Numărul de telefon/fax 022-29-47-26/022-29-47-30 

Adresa de e-mail ale autorității contractante info@ansa.gov.md. 

Adresa de internet ale autorității contractante www.ansa.gov.md 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Andros Veronica, 022-26-46-48 

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține 

accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 

atribuire 

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 

131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, 

total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 

documentația de atribuire) 

www.achizitii.md 

www.ansa.gov.md 

veronica.andros@ansa.gov.md 

 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate 

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 

centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 

formă de achiziție comună) 

Autoritate publică 

II. Informații despre obiectul achiziției: 

Nr. 

d/o 

 

Cod 

CPV 

Denumirea bunurilor, 

serviciilor sau lucrărilor 

Cantitate/ 

Unitate de 

măsură 

Descrierea achiziției 

Valoarea 

estimată, 

fără TVA 

(pentru fiecare 

lot în parte) 

1 
60441

000-4 

Vaccinarea antirabică la vulpi 

prin distribuție aeriană a 

momelilor vaccinale și 

activitățile conexe acesteia în 

zona „tampon” de 50 km  în 

interiorul Republicii Moldova 

de la granița cu România 

(12625,42 km2). 

631272 /buc 

asigurarea, transportul, 

depozitarea și de distribuția 

aeriană a momelilor 

vaccinale 

11 117 575,00 

 

 
93000 /buc 

asigurarea, transportul și 

depozitarea de momeli 

vaccinale pentru distribuția 

manuală 

Vaccinarea antirabică la vulpi 

prin distribuție aeriană a 

momelilor vaccinale și 

activitățile conexe acesteia pe 

întreg teritoriul Republicii 

Moldova eligibilă cu excepția 

zonei „tampon” de 50 km  în 

interiorul Republicii Moldova 

de la granița cu România (9100 

km2). 

455000 /buc 

asigurarea, transportul, 

depozitarea și de distribuția 

aeriană a momelilor 

vaccinale 

7 822 360,00  

54600 /buc 

asigurarea, transportul și 

depozitarea de momeli 

vaccinale pentru distribuția 

manuală 

Valoarea estimativă totală 18 939 935, 00 

http://www.achizitii.md/
http://www.ansa.gov.md/
mailto:veronica.andros@ansa.gov.md


IIII. Condi{ii de participare (fn mdsura tn care sunt deja cunoscute)z

IV. Alte informa{ii:

Conducitorul grupului de lucru:

achiziliilor publice tn cel mult 30 de zile de la data aprobdrii bugetului propriu al autoritdlii
contractonte, tn mod sepqrat pentrufiecare procedurd de achizilie (art. 28 al Legii nr. Iil din
03.07. 20 1 5 privind achiziliile publice).

Contractul de achizilie public6 este rezervat unor ateliere
protejate sau acesta poate fi executat numai in cadrul unor
programe de angajare protejatd

Nun

Prestarea serviciului este rezervatd unei anumite profesii in
temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte

administrative

Nun
Dan

Scur16 descriere a criteriilor de seleclie cel mai bun raporl calitate - pret

Data estimatd pentru publicarea anunlului de participare
pentru contractul/contractele la care se referd anunlul de

inten!ie

15.0t.2020

Tehnici Ei instrumente specifice de atribuire utilizate
Contractul intrd sub incidenfa Acordului privind achiziliile
guvemamentale al Organrzaliei Mondiale a Comerlului
(Numai tn cazul anunlurilor transmise spre publicare tn

JOUE)

Nun

Agentia Nalionald pentru Solutionarea Contestaliilor mun. Chiqindu, bd. $tefan cel Mare qi

Sfdnt, l24,MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652,820-651
e-mail:.A_9"nl"sl.:l"qlil"fg).rtlls-t;,.ntd

p a gin a web : )y:!y*w.-4l5g,p-c1

Alte informalii relevante

Notir: Anunlurile de intenlie privind achiziliile publice preconizate se publicd tn


