Anexa nr. 2
la Documentația standard nr.115
din “15” 09. 2021

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE
PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE
privind achiziționarea Vaccinarea antirabică la vulpi prin distribuție aeriană a momelilor
vaccinale și activitățile conexe acesteia
prin procedura de achiziție Licitație deschisă
1. Denumirea autorității contractante: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
2. IDNO: 1013601000082
3. Adresa str. M.Kogălniceanu, 63
4. Numărul de telefon/fax: 022-26-46-48
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: info@ansa.gov.md;
http://ansa.gov.md/
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația
de atribuire: prin SIA RSAP
7. 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 o
altă formă de achiziție comună): Autoritate administrativă cu activitate națională responsabilă de
implementarea politicii statului în domeniul de reglementare şi control pentru siguranţa alimentelor
şi în domeniul sanitar-veterinar, zootehnic, al protecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare,
controlului semincer, calităţii produselor primare, produselor alimentare şi a hranei pentru animale.
8. Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante: Da
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
http://www.ansa.gov.md/uploads/files/Achizitii%20publice/DARI%20DE%20SEAMA/Planul%20achizi
%C8%9Biilor%20publice%20pentru%20anul%202021.pdf

9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:
Nr.
d/o

1

Cod
CPV

6044100
0-4

Denumirea bunurilor/
serviciilor
Vaccinarea antirabică la
vulpi prin distribuție
aeriană a momelilor
vaccinale și activitățile
conexe acesteia în
Republica Moldova

Unitatea
de
măsură

bucată

Cantitatea

1 152 000

Specificarea tehnică
deplină solicitată,
Standarde de referință

Asigurarea transportului,
depozitarea și distribuția
aeriană a 1 152 000
momelilor vaccinale.

Valoarea estimată
(se va indica
pentru fiecare lot
în parte)

17 556 480,00

(total suprafața de 23 040
km2)*

Valoarea estimativă totală, fără TVA

17 556 480,00
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10. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este
cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.
11. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta): nu se aplică
12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
13. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: conform prevederilor cietului de sarcini.
14. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2022
15. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
16. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor
acte administrative (după caz): nu se aplică.
17. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile
minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE,
documentație):
Nr.
d/o

1

2

3

Criteriile de calificare și de selecție
(Descrierea criteriului/cerinței)

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

Cerere de participare

conform (anexei nr. 7), semnată electronic de
către operatorul economic

obligatoriu

Declaraţie

conform (anexei nr. 8), semnată electronic de
către operatorul economic

obligatoriu

Formularul DUAE (anexa la Ordinul MF
Nr.72 din 30.06.2020 modificat prin Ordinul
MF nr. 146 din 24.11.2020), confirmat prin
aplicarea semnăturii electronice

obligatoriu

Extras din Registrul de Stat al persoanelor
juridice (cu indicarea listei asociaților).
Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii
electronice.

obligatoriu

privind valabilitatea ofertei
Documentul Unic de Achiziții
European

4

Dovada înregistrării persoanei
juridice, în conformitate cu
prevederile legale din ţara în
care ofertantul este stabilit

5

Certificat de atribuire a
contului bancar eliberat de
banca deținătoare de cont
(rechizitele bancare)

Copie confirmată prin semnătură electronică

6

Scrisoare de garanţie
bancară (1% din valoarea
ofertei fără TVA)

conform (anexei nr.9) - original, sau ordin de
plată pentru transfer - confirmată prin
aplicarea semnăturii electronice.

obligatoriu
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obligatoriu

Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul
autorităţii contractante, conform
următoarelor date bancare:
Beneficiarul plăţii: Agenția Națională pentru
Siguranța Alimentelor
Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor –
Trezoreria de Stat
Codul fiscal: 1013601000082
Contul bancar:
MD65TRPCAA518410A00595AA
Trezoreria regională: TREZMD2X
cu nota “Pentru setul documentelor de
atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă
la procedura de achiziție publică
nr._____din_________2022”
conform (anexei nr.22), cu prezentarea
specificaţiei tehnice depline, confirmate prin
aplicarea semnăturii electronice.

7

Specificații tehnice

În cazul excluderii, necompletării sau
completării defectuoase a unei coloane oferta
va fi respinsă!
conform (anexei nr.23), confirmate prin
aplicarea semnăturii electronice.

8

Specificații de preț

Demonstrarea accesului la
infrastructura/mijloacele indicate
de autoritatea contractantă, pe
care aceasta le consideră
necesare pentru îndeplinirea
contractului ce urmează a fi
atribuit

9

obligatoriu

obligatoriu

În cazul excluderii, necompletării sau
completării defectuoase a unei coloane oferta
va fi respinsă!
obligatoriu
Documente care atestă faptul că operatorul
economic se află în posesia depozitului și
unității de transport specializat, acestea fiind
fie în dotare proprie, fie închiriate:
Dovezi relevante de deținere a unui număr de
minim patru aeronave;
Certificat de tip supliment sau o aprobare de
modificare minoră a aeronavelor din partea
European Aviation Safety Aviation – E.A.S.A.
sau din partea autorității aeronautice naționale
din Republica Moldova, cu respectarea
legislației internaționale din domeniul aviației
civile;
Dovada prin orice document considerat a fi
edificator, a asigurării de servicii care sa
prevină sau să remedieze imediat orice
defecțiune apărută la fiecare echipament susmenționat necesar pentru realizarea acestei
activități, pe tot parcursul desfășurării
campaniilor de vaccinare;
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Asigurările și autorizațiile legate de tipul de
zbor și să facă dovada posibilității de
prelungire a acestora pentru fiecare campanie.
Dovada prin orice document pe care îl
consideră edificator, că poate utiliza
aeroporturile/aerodromurile din zona de
vaccinare
Autorizația sanitar-veterinară de funcționare
pentru depozit; Contract de închiriere ( dacă se
închiriază)

10

11

12

13

Actul ce atestă dreptul de a livra
bunuri
Scrisoare de garanție pentru
livrarea momelilor vaccinale,
emisă de producător în favoarea
ofertantului, la care se v-a anexa
Certificatul de înregistrare a
medicamentului de uz veterinar
în Republica Moldova, valid la
data depunerii ofertei.
Garanția de bună execuție -5%
din suma contractului inclusiv
TVA

DECLARAŢIE
privind confirmarea identității
beneficiarilor efectivi și
neîncadrarea acestora în situația
condamnării pentru
participarea la activităţi ale unei
organizaţii sau grupări
criminale, pentru corupţie,
fraudă şi/sau spălare de bani.

Copii - confirmate prin semnătură electronică
Autorizație sanitar-veterinară de funcționare cu
profil de import și de distribuție a
medicamentelor de uz veterinar.
Copie – confirmată prin semnătura electronică

obligatoriu

obligatoriu

Copie - confirmată prin semnătura electronică

Scrisoare de garanţie bancară conform (anexei
nr.10)– original, sau ordin de plată pentru
transfer - copie confirmată prin semnătura şi
ştampila ofertantului, semnat cu semnătură
electronică.
Se prezintă după desemnarea câștigătorului.
Aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 145 din 24.11.2020, completat în
conformitate cu Formularul – în original, cu
ștampila și semnătura participantului și/sau
semnat electronic.
În termen de 5 zile de la data comunicării
rezultatelor procedurii de achiziție publică,
ofertantul/ofertantul
asociat
desemnat
câștigător va prezenta Declarația autorității
contractante și Agenției Achiziții Publice
Confirmată
prin
aplicarea
semnăturii
electronice a operatorului economic câştigător,
la încheierea contractului

Obligatoriu
pentru
operatorul
economic
câştigător

Obligatoriu
pentru
operatorul
economic
câştigător

Notă* Anexele menționate mai sus le găsiți în Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor
de bunuri și servicii aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021.
18. Garanția pentru ofertă, obligatoriu, cuantumul - 1% din valoarea ofertei fără TVA.
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19. Garanția de bună execuție a contractului, obligatoriu. Contractul va fi însoţit de o Garanţie de
bună execuţie (emisă de o bancă comercială sau ordin de plată pentru transfer), cuantumul 5% din
valoarea contractului.
În cazul odinului de plată, Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii
contractante, conform următoarelor date bancare:
Beneficiarul plăţii: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Codul fiscal: 1013601000082
Contul bancar: MD65TRPCAA518410A00595AA
Trezoreria regională: TREZMD2X
cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia de bună execuţie la
procedura de achiziție publică nr. ____ din _______2022”)
20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a
procedurii negociate), după caz - nu se aplică
21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):nu se aplică la
procedurile de tip Licitație deschisă.
22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului:
Termenii de desfășurare a campaniilor de vaccinare conform caietului de sarcini;
- termenul de valabilitate al momelilor vaccinale (la momentul livrării):perioada de
valabilitate a momelilor vaccinale să fie de minim 12 (doisprezece) luni de la data livrării;
Respectarea cerințelor privind efectuarea campaniilor de vaccinare prevăzute în caietrul de sarcini
anexat la procedură.
23. Ofertele se prezintă în: Valuta națională (lei MD)
24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai bun raport calitate-preț.
25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum
și ponderile lor:
Nr. d/o

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

1

Preţul ofertat (PF)

40

2

Experienţa experţilor-cheie (piloţi şi operatori)

40

3

Experienţa experţilor IT

20

Total

100

1. Preţul ofertei (în Lei, fără TVA)
a)Preţ minim este preţul cel mai scăzut din ofertele considerate admisibile şi conforme din punct de
vedere tehnic i se va acorda maximul de puncte, respectiv 40 puncte (40%)
b)Preţ ofertat este preţul ofertei evaluate
Punctaj propunere financiară (PF) = (40*preț minim/preț ofertat)
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2. Componenta tehnică 1 – Experienţa experţilor-cheie – 40 puncte (40%)
Cerințe minime obligatorii: - experienţa specifică a personalului specializat, exprimată în număr de
activităţi similare, după cum urmează:

2.1. Piloți – experienţa constă în implicarea persoanei propuse, respectiv participarea la activităţi de
distribuţie aeriană de medicamente de uz veterinar monitorizate prin GPS prin pilotarea avioanelor.
Detalii privind aplicarea algoritmului de punctare:
- Pentru participarea personalului specializat la realizarea unui număr de 1 proiect pentru fiecare
dintre persoanele propuse – 0 puncte
-Pentru participarea personalului specializat la realizarea unui număr de la 2 la 5 proiecte pentru
fiecare dintre persoanele propuse – 12 puncte
-Pentru participarea personalului specializat la realizarea unui număr de la 6-10 proiecte pentru fiecare
dintre persoanele propuse – 14 puncte
-Pentru participarea personalului specializat la realizarea unui număr de peste 10 proiecte a pentru
fiecare dintre persoanele propuse – 20 puncte
Notă: Prin proiect se înţelege o campanie de vaccinare, respectiv derularea unor activităţi de tipul
distribuţiei aeriene a medicamentelor de uz veterinar monitorizate prin GPS, prin pilotarea avioanelor
adresată unei/unor organizaţii/beneficiari privaţi.
Experiența experților cheie – dacă fiecare dintre persoanele propuse ca piloţi îndeplineşte limita
maximă a numărului de proiecte aferent unui interval , operatorul economic va fi punctat conform
punctajului din cadrul subfactorului de evaluare.
De exemplu, dacă din cei 4 de piloți propuși, 3 de piloți au 4 campanii de vaccinare ca experiența
similară iar un pilot are ca experiență similară 8 campanii de vaccinare, atunci operatorului economic
i se vor acorda 12 puncte.
2.2. Operatori – experienţa constă în implicarea persoanelor propuse, respectiv participare la
activităţi de distribuţie aeriană de produse medicinale monitorizate prin GPS , respectiv manipularea
şi încărcarea produselor medicinale în avioane şi în aparatele de distribuţie automatizată a produselor
medicinale din timpul zborurilor.
Detalii privind aplicarea algoritmului de punctare:
- Pentru participarea personalului specializat la realizarea unui număr de 1 proiect pentru fiecare
dintre persoanele propuse – 0 puncte
-Pentru participarea personalului specializat la realizarea unui număr de la 2 la 5 proiecte pentru
fiecare dintre persoanele – 12 puncte
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-Pentru participarea personalului specializat la realizarea unui număr de la 6-10 proiecte pentru fiecare
dintre persoanele – 14 puncte
-Pentru participarea personalului specializat la realizarea unui număr de peste 10 proiecte a pentru
fiecare dintre persoanele - 20 puncte
Notă: Prin proiect se înţelege o campanie de vaccinare, respectiv derularea unor activităţi de tipul
distribuţiei aeriene a medicamentelor de uz veterinar monitorizate prin GPS, respectiv manipularea şi
încărcarea medicamentelor de uz veterinar în avioane şi în aparatele de distribuţie automatizată a
medicamentelor de uz veterinar din timpul zborurilor. Experiența experților cheie – dacă fiecare dintre
persoanele propuse ca operatori îndeplineşte limita maximă a numărului de proiecte aferent unui
interval , operatorul economic va fi punctat conform punctajului din cadrul subfactorului de evaluare.
De exemplu, dacă din cei 4 de operatori propuși, 2 operatori au 4 campanii de vaccinare ca experiența
similară iar doi operatori au ca experiență similară 8 campanii de vaccinare, atunci operatorului
economic i se vor acorda 12 puncte.
Punctajul factorului de evaluare 2 = Punctul 1 (Piloti - 20 puncte)+ Punctul 2 (Operatori – 20
puncte) – Maxim 40 puncte (40%)
3. Componenta tehnica 2 – Experţi IT – 20 puncte (20%)
Experienţa expertului/experţilor IT, constă în implicarea persoanei/persoanelor propuse, respectiv
prin desfăşurarea de activităţi IT ce constau în colectarea şi gestionarea datelor privind distribuţia de
produse prin transport aerian și a unui server care să permită transmiterea în timp real a coordonatelor
geografice de distribuţie aeriană a produselor către beneficiar în forma codificată precum şi
posibilitatea decodificării după un algoritm.
Detalii privind aplicarea algoritmului de punctare:
Pentru participarea personalului specializat la realizarea unui număr de 1 proiect a persoanei
propuse – 0 puncte
-Pentru participarea personalului specializat la realizarea unui număr de la 2 la 5 proiecte a fiecărei
persoane propuse - 6 puncte
-Pentru participarea personalului specializat la realizarea unui număr de la 6-10 proiecte a fiecărei
persoane propuse - 14 puncte
-Pentru participarea personalului specializat la realizarea unui număr de peste 10 proiecte a fiecărei
persoane propuse - 20 puncte
Notă: Prin proiect se înţelege o campanie de distribuţie aeriană de produse, respectiv derularea unor
activităţi de tipul distribuţiei aeriane de produse, respectiv prin colectarea şi gestionarea datelor
privind distribuţia de produse prin transport aerian şi a unui server care să permită transmiterea în
timp real a coordonatelor geografice de distribuţie aeriană a produselor către beneficiar în forma
codificată precum şi posibilitatea decodificării după un algoritm.
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Experiența experților cheie – dacă fiecare dintre persoanele propuse ca experți IT îndeplineşte limita
maximă a numărului de proiecte aferent unui interval, operatorul economic va fi punctat conform
punctajului din cadrul factorului de evaluare.
Notă:
Punctajul tehnic se calculează prin însumarea punctajelor factorilor de evaluare 2 şi 3.
Punctajul total al ofertei PF (1) + PT (2+3) = 100
Unde PF = punctaj factor financiar (1).,
PT = punctaj tehnic factorii (2) şi (3).
26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

-

pe: [data] conform SIA RSAP

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 50 zile
29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
Ofertele întârziate vor fi respinse.
30. Persoanele

autorizate

să

asiste

la

deschiderea

ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu
excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA ”RSAP”.
31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de
stat.
32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii
Europene: nu se aplică.
33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 005-010420 Status: Publicat: 07/01/2022 00:00
https://enotices.ted.europa.eu/noticeInformation?noticeId=6305403
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35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu
se aplică
36. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel
de anunţ: Buletinul Achizițiilor Publice Nr. 2 din 11 Ianuarie 2022, Marți.
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_2_0.pdf
37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 21.01.2022
38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic
Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de
Se acceptă
participare
Sistemul de comenzi electronice
Nu se acceptă
Facturarea electronică
Se acceptă
Plățile electronice
Se acceptă
39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al
Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): 40. Alte informații relevante: -

Președintele grupului de

Digitally signed by Manciu Alexandr
Date: 2022.01.21 10:04:03 EET
lucru:Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Coordonat:
Direcția sănătatea și bunăstarea
animalelor

Direcția achiziții publice

Digitally signed by Carauş Vitalie
Date: 2022.01.20 15:27:18 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Prisacari Iuliana
Date: 2022.01.20 15:23:29 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Executor: Prisacari I.
Tel: 022-26-46-48;
E-mail: iuliana.fulea@ansa.gov.md
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Alexandr MANCIU

Vitalie Carauș

Iuliana Prisacari

