Anexa nr. 2
la Documentația standard nr. 1 I 5
din " 15 " septembrie 202 I

ANl’NȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE
PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE
privind achiziționarea Suplimente , reagenții și consumabile LDSA
prin procedura de achiziție : Cererea ofertelor de preț (bunuri)
1. Denumirea autorității contractante: I.P.Centrul Republican de Diagnostic Veterinar
2. IDNO: 1005600030818

3. Adresa : MD-2051, muu. Chișinău, str. Murelor, 3 sec. Buiucani
4. Numărul de telefon/fax: 022 74 23 11/ 022 74 25 00
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: crdv6Pansa.gov.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la
documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată in cadrul procedurii in
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): Instituție publică

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarca următoarelor bunuri/servicii:

Nr.
d/o

Cod
CPV

Denumirea
bunurilor/
serviciilor

Unitatea
de
măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată.
Standarde de referință

1. LOT de medii pentru determinarea Salmonella. Se va achiziționa tot impreuna de la același producător.
33 1(10000-1

MSRV Medium
Base

4.0 Kg

4.0 Kg

100 fl

100 fl'

1.1

33IOOOOO-I

Supplement
novobiocin

1.2

33100000-1

Supplement
novobiocin
81073

100 fl

100 fl

1.4

33100000-1

50 Fl

1.5

33IOOOOO-I

Uree sterilă 40%
Buffered
Peptone Water

50 Fl
100V
V

1.3

10.0 kg

Borcan 500g Compoziția:
Digestia enzimatică a țesuturilor
animale și vegetale 4,6 g
Hidroliză acidă a cazeinei 4.6 g
NaCI 7,3 g
KH2PO4 1,5 g
p/11 mediu Modified semi-solid
Rappaport-Vassiliadis
Compoziție:
Sare sodica de novobiocină 0.05 g
Apă 10 ml
p/u mediu Bulion Muller-Kauffmann
tetrationat-novobicin
Compoziție:
Sare sodica de novobiocină 0,04 g
Apă 10 ml

1 fl/100 ml mediu
Borcan 50()g Compoziția:
Enzymatic digest of casein 10.0
Sodium chloride 5.0
Disodium hydrogen phosphate

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

(anhydrous)
1.6

1.7

1.8

33100000-1

33100000-1

33100000-1

Brilliant Green
Agar Medium

Xylose Lysine
Deoxy cholate
(XLD) Agar

Lysine
Decarboxylase
Broth w/o
Peptone

2,0 kg

2,0
kg

3.0 kg

0.5 kg

3.0 kg

0.5 kg

3.5

Potassium dihydrogen phosphate 1.5
Borcan 500g Compoziția:
Peptone 5.0 g
Tryptone 5.0 g
Yeast extract 3.0 g
Lactose 10.0 g
Sucrose 10.0 g
Sodium chloride 5.0 g
Phenol red 0.08 g
Brilliant green 0.0125 g
Agar 20.0 g
Borcan 500g Compoziția :
Xiloză: 3.75,
L-lizină: 5,
lactoză: 7.5,
zaharoză: 7,5,
clorură de sodiu: 5.
extract de drojdie: 3,
deoxicolat de sodiu: 2,5.
tiosulfat de sodiu: 6.8.
citrat de amoniu fier: 0.8.
fenol roșu: 0,08
Agar: 13,5
Borcan 500g Compoziția :
Monoclorhidrat de l-lizină 5.0 g
Extract de drogdie 3,0 g
Glucoză 1,0 g
Bromcrezol purpuriu 0,015 g

TOTAL

—1

1

j1

_____

_____________ 1

70(10(1.00

2. LOT cu reagenții pentru determinarea Ac Brucella. Se va procura tot împreuna

2.1

33IOOOOO-I

Antigen colorat
cu Rose-Bengal
pentru
diagnosticul
brucelozei la
bovine, porcine,
ovine și caprine
(B.abortus,
B.melitensis,
B.suis) prin
reacția de
seroaglutinare
rapidă (RSAR)

2 fl.
(200ml)

2.2

33100000-1

Ser-control
pozitiv brucelic

10 fl.

2 fl.
(200ml)

10 fl.

Suspensie de Brucella abortus
inactivată și colorată cu Rose-Bengal
standardizată la OIEISS conform
cerințelor Directivei Europene CEE
64/432 pentru a da o reacție pozitivă la
diluția de 1/45 a serului internațional
anti-brucella abortus (OIEISS) și o
reacție negativă cu același ser pentru
diluția de 1/55.
1
flacon -100 ml (3300) doze, lichid.
1 flacon-10 ml 330 doze, lichid
Aprovizionat cu consumabile de unica
folosința pentru efectuarea reacției
(plastine si bastoane) in cantitatea
suficienta.
Produsul (setul) sa fie standartizat la
kitul etalon OIE confirmarea
documentară se prezinte în ofertă.
Certificat de calitate.
Instrucțiunea de lucru în limba de stat.
1 flacon x 1 -ml, lichid sau liofilizat.
Produsul sa fie fabricat conform
referințelor OIE - confirmarea
documentară se prezintă în ofertă.
Certificat de calitate.

Instrucțiunea de lucru în limba de stal. .
33100000-1

Ser-control
negativ brucelic

10 П.

10 fl.

1 flacon x 1 ml; lichid sau liofilizat.
Produsul sa fie fabricat conform
referințelor O1E - confirmarea
documentară se prezintă în ofertă.
Certificat de calitate.
Instrucțiunea de lucru în limba de stat.
57000,00

TOTAL

3. LOT cu reagenții pentru determinarea Ac Brucella. Se va procura tot împreuna
r?7
33100000-1
Э. 1

CFT Antigen
brucelic

1 11

1 11

lOfl

ion

2 11

2 11

3.2

331OOOOO-I

Complement
(alexină)

'S ->

33100000-1

Hemolizina

3.4

33100000-1

Ser pozitiv
brucelic

5 11

i 3.5

33100000-1

Ser negativ
brucelic

5 11

5 11 '

3.6

33100000-1

Tampon Veronal

5 11

5 fl

’

5 11

Antigen comercial de uz veterinarsuspensie fenolata 0.5% de corpi
bacterieni de B.abortus biotipi, sușa
99 Weybridge, inactivat.
Preparat în raport cu etalonul
internațional în conformitate cu
cerințele OIE de standardizare
certificat.
1 flacon 100 ml.
instrucțiunea de lucru în limba de stat.
Serul normal de cobai, liofilizat. 1
flacon -1 OOdoze (5-6 (CH50) la diluția
de lucru 1/10).
Certificat de calitate.
Instrucțiunea de lucru în limba de stat.
Serul sanguin al iepurilor
hiperimunizați cu hematii de oaie
pentru prepararea sistemului hemolitic
necesar în REC. 1 flacon-500 doze,
liofilizat.
Certificat de calitate.
Instrucțiunea de lucru în limba de stat.
Cu titru cunoscut și etalonat la serul
standard international OIEISS de 1000
Ul/ml. Serul pozitiv brucelic produs
din tulpina B.abortus, 99 Weybridge
(titrurile fixatoare de complement să
fie exprimate în Ul/ml) să aibă
minim 40UI/ml.
1 flacon/1 ml. liofilizat.
Certificat de calitate.
Instrucțiunea de lucru în limba de stal.
liber de anticorpi anti-B.abortus,
B.mclitensis, В suis.
1 flacon 1 ml, liofilizat.
Certificat de calitate.
Instrucțiunea de lucru în limba de stat.
diluant pentru reacția de fixare a
complementului, compatibil cu kittul
de diagnostic de bază.
1 flacon-100 ml sau 2 flacoane -50 ml
Certificat de calitate.
Instrucțiunea de lucru în limba de stat.
54000.00

TOTAL

4

33100000-1

Cultura de
referința

1 tub

1 tub

1 buc = 1 flacon, ambalaj 1-10
stilouri injectoare/flacon

3000,00

5

33100000-1

liofilizata
Brucella abortus
Cultura de
referința
liofilizata
Brucella
melitensis
Nalidixic
Selective
Supliment

6

331000(10-1

7

33100000-1

8

33100000-1

Anaero Gen
2.5L

9

33100000-1

Comutator de
retea

10

33IOOOOO-!

Dezinfectant

Brucella
Selective
Medium Base

1 tub

1 tub

1 buc = 1 flacon, ambalaj 1-10
stilouri injectoare/flacon

,

....

I

100 fl

100 fl

0,5 kg

0,5 kg

1 set

1 set

2 buc

2 buc

20 buc

20 buc

Vioaia cite 5 ml
„
. .
Compoziția :
Nalidixic acid 1 5 mg

Borcan 500g Compoziția :
HM infusion В from # 500.000
Tryptose 10.000
Sodium chloride 5.000
Gelatin 1.000
Dextrose (Glucose) 2.500
Agar 15.000
Set 10-20 pacet. 1 pacet/2.5 litr.
AN0025A Anaerogen 2.5L N I0
Ethernet eficient din punct de
vedere energetic
Mijloace de transmisie
10BASE-T Cat. 3, 4, 5 UTP/STP
100BASE-TX Cat. 5 UTP/STP
Consumul de energie
1,07 Watt (maximum)
Umiditate
Funcționare: 0 până la 40°C
Depozitare: -20 până la 70°C
Caracteristici
Port RJ-45: 5
Adresă MAC: 1K
Memorie tampon: 56K
Metoda de transmisie: Stocare și
redirecționare
Indicatoare LED
Per port: Link/Act
Per unitate: putere
Temperatura
Funcționare: 10 până la 90% RH
(fără condensare)
Depozitare: 5 până la 90% RH
(fără condensare)
Rate de filtrare / redirecționare
Port 100 Mbps - 148.800 pps
Port 10 Mbps - 14.880 pps
Cerința de putere
DC 5V 0.6A

Dezinfectant universal foarte activ cu
protecție sigură, cu activitatea \ irucidă.
bactericidă și fungicidă, folosit în
scopuri variate. Sub formă de pulbere
(ușor solubil în apă) sau lichid

1 rv>()(),()()
anno (HI
4
’

t()()0 00
....

5500,00

11

33100000-1

12

33100000-1

13

33100000-1

14

33IOOOOO-I

15

33IOOOOO-I

16

33100000-1

17

33100000-1

Soluție Alsever

Lanterna cu bec
UV 365nm. 5W
V2 D1O

Transi luminator
UV

Saci p/u
autoclavare

Pipete plastic,
gradate, sterile 1
ml ±0,1000
Pipete plastic,
gradate, sterile
10 ml ±0.1000
Pipete plastic,
gradate, sterile
25 ml ±0,1000

2
llacoan
e

1 buc

2
flacoane

1 buc

Soluție de sare izotonică,
echilibrată
Anti-coagulant/conservant de
sânge
Pentru păstrarea sângelui integral
la 4C timp de aproximativ 10
săptămâni.
Lanternă UV cu un spectru de 365380 nm și o lungime de undă de
vârf de 370 nm. Proiectat pentru
iluminarea din spate a inscripțiilor
luminiscente, încărcarea obiectelor
luminoase, întărirea UV. Este
potrivit și ca opțiune ieftină pentru
verificarea documentelor. Lanterna
este echipată cu o lentilă de
focalizare și oferă un punct de
lumină uniform.
Caracteristici:
Culoare neagra
Strălucire: violet
Lungime de unda: 370 nm
Reflector: lentila convexa
Material: aliaj de aluminiu
Zoom
Baterie: 1 * baterie АА/ 1 * 14500
3.7V (bateria nu
Dimensiuni: 9,4 * 2,6 * 2,6 cm
Greutate: 50g
Iluminare omogenă prin reflectoare
speciale în design UV Utilizarea
ridicată a intensității UV datorită
reflectoarelor
Generare redusă de căldură,
pornire rapidă fără pâlpâire, durată
de viață mai lungă
Placă din oțel inoxidabil, carcasă
acoperită cu plastic, comutatoare
încastrat
Dimensiune filtru 11 x 14 cm
Dimensiuni carcasă: 266 x 186 x
80 mm

2500,00

____________________

500,00

i
I

20000,00

1 buc

1 buc

1000
buc

1000 buc

Saci autoclavabile, cu sigma
«Biohazard» 560 x 750 mm,
capacitatea (50 I), rezistent la I34"
C

15000,00

2000
buc

2000 buc

plastic, gradate, sterile 1 ml
±0,1000

3000,00

1000
buc

1000 buc

plastic, gradate, sterile 10 ml
±0,1000

5600,00

1000
buc

1000 buc

plastic, gradate, sterile 25 ml
±0,1000

6000,00

Plăci Petri
plastic

18

33100000-1

19

33100000-1

Tuburi Durham

33100000-1

Pahar din plastic

_____
20

21

22

33100000-1

33100000-1

Bisturiu de
unica folosința

10000
buc

10000
buc

20
seturi

20 seturi

1000
buc

1000 buc

100 buc

100 buc

Prosoape de
hirtie Maxi

6 buc

6 buc

Sterile transparente 90 mm, 1 set
10-20 plăci
Tuburi Durham
Dimensiune: 16x 160 mm
Material : sticla
100 bucăți / set
Recipient steril, 120 ml
inchidere prin infiletare
din polipropilena transparenta
utilizare - domeniul medical

12000,00

3500,00

6000,00

Bisturiu monobloc, de unica folosința
cu mâner plastic, lama Otel-Carbon .
steril, marimea 22

600,00

hârtie 2 straturi I lOm, rulou

600,00

Valoarea estimativă totală

291 000.00

9. In cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este
cazul, numărul maxim al acestora : nu se aplică.
10. In cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta):
1) Pentru mai multe loturi;

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit.

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:
30 zile de la incheierea contractului :

Termenul de valabilitate (la momentul livrării) restant va constitui nu mai puțin de
60% din cel initial pentru produsele cu valabilitate de 2 și mai mulți ani;
Termenul de valabilitate (la momentul livrării) restant va constitui nu mai puțin de
80 % din cel initial pentru produsele cu valabilitate de pînă la 2 ani.

13. Termenul de valabilitate a contractului: 30 decembrie 2022
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate 11 executat numai
în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor
acte administrative (după caz): nu se aplica

16. 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 (l)UAE, documentație):
Nr.
d/o

Criteriile de calificare și de selecție

1.

DUAE

Semnat electronic

2.

Cerere de participare, conform
anexei nr.7

Semnat electronic
conform anexei nr.7 din Documentația standard
aprobată prin ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021

-»
Э.

Specificația tehnică, conform
anexei nr. 22

Semnat electronic
Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația
standard aprobată prin ordinul MF nr. 1 15 din 15.09.2021.
completat integral, cu denumirea modelului (model/cod de

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:

(Descrierea criteriului/cerinței)

Nivelul minim/
Obligativitatea

Obligatoriu
Obligatoriu

Obligatoriu

referință care asigură identificarea unică a produsului in nuna
consultării cataloagelor/broșurilor producătorului),
producător, țară de origine, specificarea tehnică deplină
propusă de către ofertant. Necompletarea, lipsa rubricilor
menționate sau completarea necorespunzătoare a Anexei va
atrage după sine respingerea ofertei;
*In ofertă se va indica
codul/modelul/denumirea comercială a
produsului pentru a putea fi identificat
conform catalogului prezentat.
4.

Specificația de preț, conform
anexei nr. 23

Specificații dc preț conform Anexei nr. 23 din Documentația
standard aprobată prin ordinul MF nr. 1 1 5 din 15.09.202 1.
completat integral, inclusiv rubrica ’’Termenul de livrare",
semnat electronic de către operatorul economic.
Necompletarea sau lipsa rubricii menționate, va atrage după
sine respingerea ofertei; Semnat electronic

Obligatori li

5.

Certificat de calitate CE sau
echivalentul ce confirmă
calitateațconformitate) .trasabil,
și proveniența bunurilor

Semnat electronic

Obligatoriu

6.

Garanția pentru ofertă

1 % din valoarea ofertei, tară TVA, sub formă de transfer la
contul bancar al Autorității contractante, ordin de plată,
semnat electronic de către operatorul economic:

()bligatoriu

7

DECLARAȚIE privind
valabilitatea ofertei

Anexa nr. 8 la Documentația standard aprobată prin ordinul
MF nr. 115 din 15.09.2021 .semnat electronic

Obligatoriu

ț

Notă

* Operatorii economici participant urmează să depună oferta
prin intermediul platformei SI A “RSAP" Mtender. Se va
completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat
Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender
(suma tară TVA per fiecare iot în parte) trebuie să coincidă cu
informațiile din Specificațiile de preț (propunerea
financiară).în caz contrar, oferta
depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi
respinsă.

Obligatoriu
la semnarea
contractului
•

* Contractul semnat va fi prezentat în decurs de 3 zile, după
expirarea termenului de așteptare(6 zile de la informarea cu
privire la decizia grupului de lucru ''evaluare ) . In cazul in
care acesta nu va fi însoțit de garanția de bună execuție
autoritatea contractantă își rezervă dreptul să facă uz de pct.
93 din prezenta documentație standard. Anexa nr. 10 din
Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr. 1 15 din
15.09.2021 ’

17. Garanția pentru ofertă, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA, sub formă de
transfer la contul bancar al Autorității contractante.

Ministerul Finanțelor. Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IВ AN: MD64TRPCCC51843 О A00412AA
Cod fiscal: 1005600030818

cu nota " Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr.

din

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5 % din valoarea contractului, sub
formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante.
Ministerul Finanțelor. Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA
Cod fiscal: 1005600030818
cu nota “ Pentru garanția de bună execuție a contractului la procedura de achiziție publică nr.
din______ ”

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a
procedurii negociate), după caz : nu se aplică

20. 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.

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după ca/):
nu se aplică

22. Ofertele se prezintă în lei moldovenești, MLD .
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Evaluarea va fi efectuată
per lot la prețul cel mai scăzut fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor,
prețul cel mai scăzut
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum
si ponderile Ior:
Nr.
d/o

Denumirea factorului de evaluare

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
până la: Conform SIA RSAP

pe: [data] Conform SIA RSAP

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSA P
27. Termenul de valabilitate a ofertelor : 30 zile .
28. Locul deschiderii ofertelor : SIA RSAP
Ofertele întârziate vor fi respinse.
29. 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.

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de
stat.
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene: Nu se aplică .

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: тип. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 124 (et.4), MD 2001;
Te!/Fax/enuiil:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. 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): nu se aplică
34. în cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
nu se aplică
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunț:nu a fost publicat.
Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform S1A RSAP.

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
Da
participare
Sistemul de comenzi electronice
Nu
Facturarea electronică
Da
Plățile electronice
Da
38.

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): nu

39. Alte informații relevante: nu sunt
Conducătorul grupului de lucru:,

