Anexa nr. 2
la Documentația standard aprobată prin
Ordinul ministrului finanţelor
nr. 115 din 15.09.2021

ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea articolelor de menaj, de uz casnic și gospodăresc
prin procedura de achiziție: Cererea ofertelor de preț
1. Denumirea autorității contractante: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.
2. IDNO: 1013601000082.
3. Adresa: mun.Chișinău, str. Kogălniceanu, 63.
4. Numărul de telefon/fax: 022-26-46-48/022-29-47-30.
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: info@ansa.gov.md.
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de
atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în 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%9
Biilor%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/executarea următoarelor bunuri
/servicii/lucrări:
Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea
bunurilor/serviciilor/lucrăril
or solicitate

Unitatea
de
măsură

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de
referință

Cantit
atea

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

Lotul 1 Echipament pentru curățare și menaj/ obiecte de gospodărie

1

39220000-0

Burete pentru vase ambalate
cîte 5 buc în set
(1buc=1set)

buc

170

2

39220000-0

Burete metalic

buc

256

39220000-0

Set format din căldare
dreptunghiulară + mop plat
din microfibră
(1buc=1set)

buc

85

3

1 din 7

Burete universal din poliuretan
pentru spălarea vaselor, curățarea
chiuvetei, a blatului de masă etc.
Mărimi minimale: 8x6x4cm.
Ambalate cîte 5 buc în set
(1buc=1set)
Burete din metal inoxidabil pentru
spălarea vaselor
Set format din căldare
dreptunghiulară + mop plat din
microfibră
(1buc=1set)

160 000,00

Material: Viscoza naturala 100%
Mărimea apox: 38 cm*40 cm,
ambulate în set din 3 buc.
(1 set=1 buct)
Material: 210 g / m2, 60%
vascoza.
Dimensiuni aprox; 50x60 cm
Manusi de lucru PVC N4 - din
poliester/bumbac cu aplicatii
punctiforme din PVC pe palma si
degete asigura protectie la locul
de munca. (1 buc= 1 perechi).
Ambalate cîte 10 perechi
Mănuși pentru uz casnic, realizate
din latex, rezistente la detergenți
și dezinfectanți casnici, pentru
pro-tecția mânilor. Mărimi: M, L,
XL
500buc mărimea M, 300buc
mărimea L, 200buc mărimea XL

4

39220000-0

Lavete universale 3 buc în set,
(1set=1buc)

5

39220000-0

Lavetă podea și parket 50x60
cm

buc

60

6

39220000-0

Manusi de lucru PVC
(1 buc= 1 perechi),
ambalate cîte 10 perechi

buc

450

7

39220000-0

Mănuși pentru menaj
Mărimi: M, L, XL
500buc mărimea M, 300buc
mărimea L, 200buc mărimea
XL
(1 buc=1 pereche)

buc

900

8

39220000-0

buc

149

Set: mătură+făraș, coadă lungă

9

39220000-0

buc

300

3-5 rânduri

10

39220000-0

buc

255

Set: Mâner lung aprox: 130cm+
pămătuf din bumbac (250g)

buc

210

Material: fire naturale/sintetice,
Mânerul și coprul elaborate din
plastic.
Bandajul metalic servește pentru
fixarea trainică a periajului
natural mixt.

buc

1050

Capacitatea: 60 L, cu șiret
(1 buc= 1 rulon din 20 saci)

buc

2060

Set: Mătură cu făraș
(1buc=1set)
Mătură mălai 3-5 rînduri
Mop din bumbac (250g)+
Coada mop 130cm
(1buc=1set)
Perie pentru var, dimensiuni:
lungime miner aprox: 167mm,
latime perie 65mm

buc

800

11

39220000-0

12

39220000-0

13

39220000-0

14

39220000-0

Saci pentru gunoi 120 L
dimensiuni aprox:70 x100 cm
(1 buc= 1 rulon din 10 saci)

buc

170

15

39220000-0

Perie pentru WC cu suport

buc

60

16

39220000-0

Pahare de unica folosinta
carton
100 pahare în set (1 set=buc)

buc

90

Saci pentru gunoi din
polietilena - 60 L (1 buc= 1
rulon din 20 saci)
Pachete pentru gunoi 35 l
(1 buc= 1 rulon)

Capacitatea: 35 L,
(1 buc= 1 rulon din 50pachete)
Capacitatea: 120 L, cu șiret,
fabricati din polietilena, saci
menajeri rezistenti și
impermeabili
(1 buc= 1 rulon din 10 saci)
Perie pentru WC cu suport plastic
Capacitatea de 190ml din carton
laminat specializat, cu o densitate
totală de aproximativ 280 g / m2.
100 pahare în set (1 buc=1set)

Lotul 2 Echipamente electrice, de iluminat
1

39220000-0

Bandă izolatoare, PVC
aprox:20 mm x 15m, neagră

buc

170

2

39220000-0

Baterii AA + și AAA+

buc

1000

3

39220000-0

Bec Led 15 w

buc

320

4

39220000-0

Bec led armstrong TDM
electric 18W socoli G13

buc

48

5

39220000-0

Bec (Tub) flourescent
26*1200

buc

40

6

39220000-0

Bec (Tub) flourescent 26*590

buc

50

7

39220000-0

Starter S2 single 4-22 W

buc

82

2 din 7

PVC aprox:20 mm x 15m, neagră
Baterii alcaline, ambalat a cîte 4
bucăți (1buc.=1 baterie)
Bec incandescent cu soclu E27
A60 15 W 4000 K
Bec LED Armstrong TDM
electric 18W/765 socoli G13,
6500 K; lungimea 604 mm
Tub flourescent cu soclu G13
26*1200
Tub flourescent cu soclu G13
26*590
Starter S2 single 110-130 -22 W

80 000,00

8

39220000-0

9

39220000-0

10

39220000-0

Bec simplu, incandescent
60wt, E27
Întrerupător
1 clapă, culoare: alb
Lanterne

11

39220000-0

12

39220000-0

13

39220000-0

14

39220000-0

15

39220000-0

16

39220000-0

17

18

buc

515

Bec cu soclu E27, 60W

buc

170

1 clapă, culoare: alb

buc

30

Lanterna Led EM2882T

Prelungitor 10m cu 3 prize

buc

100

Lungimea: 10m, 3 prize

Prelungitor 5m cu 5 prize
Priză monofazate, cu
impamantare
Prize bloc, Duble cu
impamantare
Robinet de trecere cu sfera si
fluture FF-FI 1/2"

buc

160

Lungimea: 5m, 5 prize

buc

150

Culoarea albă

buc

100

Duble, culoarea albă

buc

35

Robinet de trecere cu sfera si
fluture MF 3/4"

buc

55

39220000-0

Sfoara polipropilena,
(1buc=1bobină)

buc

20

39220000-0

Capac vas WC

buc

30

Robinet de trecere cu sfera si
fluture FF-FI 1/2".
Robinet de trecere cu sfera si
fluture MF 3/4". Corp din alama
samotata la cald UNI EN 1265CW617N.
Sfoara polipropilena 1kg/bobina,
Contine aditivi UV pentru a
asigura o exploatare indelungata.
(1buc=1bobină)
Capac de toaleta clasic, de
culoare alba, realizat din MDF.
Este prevazut cu balamale
metalice cromate pentru fixare.
Sistemul de inchidere este simplu.
Dimensiunile sale sunt: 447 x 377
mm.

Lotul 3 Hîrtie igienică și șervețele
1

39220000-0

Hîrtie igienică
(1 rolă=1buc)

2

39220000-0

Prosop de hîrtie rulon
(set din 2 buc), 1 set=1buc.

buc

1193

3

39220000-0

Șervețele umede

buc

816

4

39220000-0

Prosoapele de hartie ZZ H3,
2str, 23*23, 250/20, Albe
(1buc=1pachet)

buc

833

buc

8100

Compoziție: 100% celuloză, 3
straturi, (min.65m-1 rola),
echivalentul hîrtiei ”Zewa ”
(1 rolă=1buc)
Compozitie: 100% celuloza, 3
straturi, butasi de dimensiune de
12,5 cm
Șervețele umede pack 120 buc. cu
capac
Un pachet contine 250
prosoape. Straturi: 2; Culoare:
Alb
(1buc=1pachet)

102 500,00

Substanță decolorantă și
dezinfectantă, obținută din clor
și var stins. Ambalate în pungi de
1 kg. (1buc=1kg)
Soluție ce înălbește,
dezinfectează, curăță,
îndepărtează grăsimea, murdăria
și petele care nu pot fi îndepărtate
cu detergenții obișnuiți. Totodată
distruge bacteriile, ciuperca și
mucegaiul. Compoziția: clor>5%,
sodă caustică, odorant, apă.
Ambalaj: max. 1L

122 000,00

Lotul 4 Detergenți și produse de curățat
1

39220000-0

Clorură de var 100%
ambalate în pungi de 1 kg
(1buc=1kg)

2

39220000-0

Înălbitor, 1 litru

buc

715

3

39220000-0

Soluție curățare geamuri

buc

465

buc

672

3 din 7

Soluție specială concepută pentru
curățarea, degresarea geamurilor
și a suprafețelor din sticlă, pentru

4

39220000-0

Soluție pentru parchet

buc

210

5

39220000-0

Detergent pentru vase 5 litri

buc

258

6

39220000-0

Soluție pentru gresie și faianță
5 litri

buc

382

7

39220000-0

Detergent rufe spălare
automată 4 kg

buc.

80

8

39220000-0

Detergent rufe spălare
manuală 2kg

buc

80

9

39220000-0

Detergent WC

buc

590

10

39220000-0

Odorizant spray pentru aer

buc

381

11

39220000-0

Praf de curățat pentru
curățarea suprafețelor 500gr.

buc

421

4 din 7

o curățare rapidă. Ambalaj cu
pulverizator: 750ml
Soluție care curăță, hidratează,
împrospătează, lustruiește,
protejează lemnul/parchetul,
asigurându-i un aspect lucios.
Redă frumusețea naturală a
lemnului. Ambalaj: 2 L
Soluție pentru spălare manuală,
forma lichidă, concentrată, pentru
înlăturarea tuturor grăsimilor și a
murdăriilor, cu substanțe pentru
protecția pielii. <5% sufractanți
neionici, gliceryne, 15-25%
sufractanți anionici, parfum,
colorant, methylchloroiazolinone.
Ambalaj: 5 L
Soluție concentrată pentru
curățarea podelelor și a
suprafețelor lavabile, îndepărtează
murdăria fără a lăsa urme, redă
strălucirea podelelor, permite
păstrarea aromei de prospețime pe
tot parcursul zilei. Ambalaj: 5 L
Detergent pentru spălare
automată, sub formă de pudră,
pentru rufe albe, colore, pentru
îndepărtarea petelor și
împrospătarea rufelor, cu parfum
și substanțe-agenți pentru
dedurizarea apei. Surfactanți
neionici <5%, surfactanți anionici
5-15%, enzime, zeolit, parfum,
hexil cinnamal, fosfonat,
poliacrilat. Ambalaj: 4kg
Detergent pentru spălare manuală,
sub formă de pudră, cu balsam,
pentru îndepărtarea petelor și
împrospătarea rufelor, cu parfum
și substanțe pentru protecția pielii.
Ambalaj: 2 kg
Soluție-gel dezinfectantă, cu
proprietăți înalte care distrug
microbii și bacteriile în grupurile
sanitare. Sufractanți neionici,
sufractanți cationici, parfum,
săpun, (2,4-dichlorophenoxy)
phenol apă deionizată, acid citric,
alcool etoxilat, colorant. Ambalaj:
750ml
Odorizant cu aerosol, sub formă
de spry, care elimină mirosurile
neplăcute și asigură un parfum
ușor și proaspăt de lungă durată.
Ambalaj: 350 ml
Detergent praf de curățat, pulbere
albă ce elimină murdăria, petele
de grăsime, calcarul și săpunul de
pe suprafețe precum ceramica,
email-ul ori suprafețe cromate,
emanând un parfum proaspăt.
<5% materie activă anionica,
hexyl, cinnamal, agent de înălbire
cu oxigen, parfum. Ambalaj:
500gr

12

39220000-0

Săpun lichid (de 5l)

buc

420

13

39220000-0

Spray anti-calcar

buc

170

14

39220000-0

Spray mobilă

buc

50

15

39220000-0

Sodă caustică

buc

50

Săpun lichid dezinfectant
hipoalergic, hidratant, cu aromă
de parfumare, cu glicerină pentru
prevenirea pielii uscate.
Ambalaj: 5 L
Produs special pentru curățarea
suprafețelor din baie.
Îndepărtează ușor depunerile de
calcar, de săpun întărit, de sebum
și urmele lăsate de apă, redând
strălucirea suprafețelor; nu lasă
urme. Ambalaj cu pulverizator:
750ml
Produs antistatic, antipraf, pentru
curățarea și îndepărtarea prafului
de pe mobilă, spray propulsat cu
aer, cu aromă. Produs permis
utilizat pe toate suprafețele de
mobilă. Ambalaj: 300ml
Contine: Hidroxid de sodiu
concentrate, ambalat la punga de
1kg; (1buc=1kg)

Lotul 5 Inventar de uz casnic
1

Matura din plastic (polipropilenă)
cu coada de lemn
Covoare de exterior din cauciuc
100%, potrivit pentru toate
condițiile meteorologice și nu
aluneca. Componența: cauciuc,
grosimea 8-9mm, forma
dreptunghiulară, dimensiuni:
45x75 cm
Lățime 48mm, înăltime 98mm

39220000-0

Matura de ograda

buc

85

2

39220000-0

Covoare de experior, 100%
din cauciuc, grosimea 8-9mm,
forma dreptunghiulară,
dimensiuni: 45x75 cm

buc

45

3

39220000-0

buc

45

4

39220000-0

buc

45

5

39220000-0

Lacăt suspendat
Lacăt cu broască interioară cu
5 chei
Lacăt inimă

buc

170

Broasca pentru lacata

6

39220000-0

buc

45

Caldare zincata 10 litri

7

39220000-0

Caldari zincate 10 litri
Caldari masa plastica + capac
15 litri

buc

45

8

39220000-0

Ghiveci pentru flori (5litri)

buc

36

9

39220000-0

Substrat pentru flori
(1 sac de 5 L=1buc)

buc

10

10

39220000-0

Sol ghiveci de balcon/cameră,
(1 sac de 10 L=1buc)

buc

5

Suma totală fără TVA

34 000,00

Set: broască+cilindru+mâner

Capacitatea: 15l, material: plastic
Ghiveci dimensiuni 22.5x21 cm,
cu farfurie
Substrat universal flori de balcon,
ambalat în volum(L) „5 L- în
sac” (1 sac de 5 L=1buc)
Structura substratului asigura o
aerisire buna a radacinilor;
ambalat în volum(L) „10 L - în
sac” (1 sac de 10 L=1buc)
498 500,00

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): Pentru mai multe loturi;
12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.
5 din 7

13. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în termen de maxim 7 zile
lucrătoare de la solicitare ; Livrarea bunurilor conform solicităriilor se efectuează de către vânzător,
(inclusiv descărcarea si depozitarea), la oficiul central ANSA situat mun. Chișinău str. Kogălniceanu, 63.
14. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2021.
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 profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau
al unor acte administrative (după caz): nu
17. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot
determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale)
cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):
Nr.
d/o

Descrierea criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:

1

Cerere de participare

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

Da

2

Documentul Unic de Achiziții
European

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

Da

3

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

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

Da

4

Specificații tehnice

5

Specificații de preț

6

Garanția pentru ofertă -1% din
valoarea ofertei fără TVA.

conform (anexei nr.22), cu prezentarea specificaţiei
tehnice depline, confirmate prin aplicarea
semnăturii electronice.
În cazul excluderii, necompletării sau completării
defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă.
conform (anexei nr.23), confirmate prin aplicarea
semnăturii electronice.
În cazul excluderii, necompletării sau completării
defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă.
Scrisoare de garanţie bancară (anexa nr.9)- original,
sau ordin de plată pentru transfer - confirmată prin
aplicarea semnăturii electronice.

Nivelul
minim/
Obligativi
tatea

Da

Da

Da

18. Garanția pentru ofertă, după caz obligatoriu, cuantumul - 1% din valoarea ofertei fără TVA.
19. Garanția de bună execuție a contractului, după caz obligatoriu, contractul va fi însoţit de o
Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială), cuantumul 5%.
20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al
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): licitația electronică, ce se
desfășoară în 3 runde succesive, pasul minim conform SIA RSAP.
22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică
23. Ofertele se prezintă în: valuta națională (lei MD) – în cazul operatorilor economici rezidenți,
sau valută străină - în cazul operatorilor economici nerezidenți, echivalentul în lei MD la data deschiderii
ofertelor.
24. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț
6 din 7

,t
25. ['actorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum
qi ponderile lor: Nu se aplic[
26. Termenul limitl de depunere/deschidere a ofertelor:
- pfln[ laz conform SM RSAP;,

-

pe: conform SA RSAP.
27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vorft depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
28. Termenul de valabilitate a ofertelorz 4Q zile

29.,Locul deschiderii ofertelorz SIA RSAP
Ofertele intirziate nu vor fi acceptate.
30. Persoanele autorizate str asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanlii sau reprezentanlii acestora aa dreptul sd participe la deschiderea ofertelor, cu exceplia
cuzului ctnd ofertele aufost depuse prin SIA URSAP',
3I. Limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba

de

stat.

32. Respectivul contract se referl la un proiect qi/sau program finan{at din fonduri ale Uniunii
Europene: nu se aplic6.
33. Denumirea qi adresa organismului competent de solu{ionare a contestafiilor:
Agenlia Nalionald pentr u Solulionarea Contestaliilor
Adresq: mun, ChiEindu, bd, $tefan cel Mare Si Sfdnt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/F axlemail : 0 2 2 - 8 2 0 6 5 2, 0 2 2 I 2 0-6 5 1, c oryte statil(Dans c, md
34. Data (datele) qi referinfa (referinfele) publiclrilor anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind contractul (contractele) la care se refertr anun{ul respective (dactr este cazul): nu
se aplicd.

35. in cazul achizi{iilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunfurilor
viitoare: nu se aplic6.
36. Data publicirii anun{ului de inten{ie sau, dupi caz, precizarea cI nu a fost publicat un
astfel de anunf: nu a fost publicat;
37. Data transmiterii spre publicare a anunfului de participare:
38. in cadrul procedurii de achizi{ie publicl se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumantului electronic
Se
Depunerea electronicd a ofertelor sau a cererilor de participare
Sistemul de comenzi electronice
Facturarea electronic[
Pldtile electronice

021;

va utiltzalaccepta sau nu
Se acceptd
Nu se accept6
Se acceptd
Se acceptd

39. Contractul intri sub inciden{a Acordului privind achizifiile guvernamentale al
Organizaliei Mondiale a Comerfului (numai in cazul anun{urilor transmise spre publicare in
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplicd.

Conducitorul grupului de lucru:

Executor: Alexci Olesea
"' "
i,' - z'i -7i'-',1;'"

ii,'

E-n a

;

il ;

o Ie s

e

a. a le

n

rt

/

dlQl' X
xe i@a n sa. gov. nltl
7 dir7

OIeg LI$CENCO

