
INVITAŢIE LA  CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI

Denumirea autorităţii contractante: Departamentul Poliției de Frontieră al MAI
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

medicamente și vaccine de uz veterinarObiectul achiziției:
33651690-1Cod CPV:

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  98  din  22.12.2015.
În scopul achiziţionării "medicamente și vaccine de uz veterinar"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2016
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Ministerul Finanțelor

Cumpărătorul  invită  operatorii  economici  interesaţi,  care  îi  pot  satisface  necesităţile,  să  participe  la  procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor   Bunuri:

Bunuri  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1 Vaccin polivalent pentru imunizarea activă
a câinilor maturi (doze)

88.00Bucată1.1 Vaccin polivalent pentru imunizarea activă a
câinilor maturi (doze)

Contra bolii Carre canine (CDV),
hepatitei contagioase canine cauzate
de adenovirusul canin tip 1 (CAV
1), parvovirozei canine (CPV) și
bolii respiratorii produse de
parainfluența canină (Cpi)Preparat
sub forma unui flacon ce contine o
pastilă liofilizată de culoare albă.
Compoziția: tulpini vii, atenuate,
liofilizate. Tub din sticla a cîte o
doza. (Prezentarea obligatorie a
instrucțiunii)

33651690-1

2 Vaccin activat combinat împotriva rabiei și
leptospirozei la câini junior (doze)

35.00Bucată2.1 Vaccin activat combinat împotriva rabiei și
leptospirozei la câini juniori (doze)

Contra rabiei si leptospirozei.
Compozitie: Virus rabic tulpina
Pasteur RIV, cu acticitate nu mai
mic de 2 МЕ, inactivat cu BPL,
Leptospira interrogans - inactivată
cu BPL. Flacon din sticla a cite o
doza (Prezentarea obligatorie a
instrucțiunii)

33651690-1

3 Soluție pentru protejarea câinilor impotriva
diferitor paraziți cum ar fi puricii, capușele

55.00Litru3.1 Soluție pentru protejarea câinilor impotriva
diferitor paraziți cum ar fi puricii, capușele.

Component activ cipermetrin -
2.5%.Efect rezidual pentru mai
mult timp pe piele si blană,
dezinfectant puternic, antiseptic cu
activitate parazitară. Soluție
uleioasă transparentă. Sticle a cite
500ml sau 1000 ml(Prezentarea
obligatorie a instrucțiunii)

33651690-1

4 Complex de vitamine A, Dȝ, E, F în ulei
(flacoane)

35.00Bucată4.1 Complex de vitamine A, Dȝ, E, F în ulei
pentru prevenirea și tratarea hipovitaminozei la
animale, sporirea rezistenței în situațiile de
stres (flacoane)

Soluție injectabilă transparență
uleioasă, de culoare pal-galbuie. 1
ml de preparat conține: Vitamina A
minim 50000 UI, Vitamina Dȝ -
minim 25000UI, Vitamina E -
minim 50mg, Vitamina F - minim
5mg și alti adjutanți ca: ulei vegetal
de floarea soarelui, de migdale, de
soia sau de masline. Fara produse
transgenetice. Flacoane a cîte

33651690-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

35.00Bucată4.1 Complex de vitamine A, Dȝ, E, F în ulei
pentru prevenirea și tratarea hipovitaminozei la
animale, sporirea rezistenței în situațiile de
stres (flacoane)

minim 100 ml (Prezentarea
obligatorie a instrucțiunii)

33651690-1

5 Preparat pentru tratamentul și profilaxia
câinilor în cazul depistării paraziților din
grupa Trypanosoma, Babesia și Theileria
(flacoane)

34.00Bucată5.1 Preparat pentru tratamentul și profilaxia
câinilor în cazul depistării paraziților din grupa
Trypanosoma, Babesia și Theileria (flacoane)

Pulbere de culoare galben, fara
miros. 1gr de preparat trebuie sa
contină: minim 438 mg diminazen
aceturat. Actiune partiala
antibacteriana si fungicidă, să
posede actiune analgetică și
antipiretică. Flacoane sterile min
0,24 gr.(Prezentarea obligatorie a
instrucțiunii)

33651690-1

6 Antihelmintic cu spectru larg de acțiune
pentru câini maturi (pastile)

1400.00Bucată6.1 Antihelmintic cu spectru larg de acțiune pentru
câini maturi (pastile)

care conține ca substanțe active
praziquantel și tetramizolul
clorhidric. Preparat care nimicește
toate formele helminților plați și
cilindrici. Pastile(Prezentarea
obligatorie a instrucțiunii)

33651690-1

7 Complex polivitaminic cu micro si macro
elemente pentru juniori

10.00Bucată7.1 Complex polivitaminic cu micro si macro
elemente pentru juniori

Cenusa max 51,8%; grăsimi minim
0.5%; Calciu  minim 23%;
umiditate max 7,6%; sodiu minim
0,8%; fosfor minim 6,6% ;fibre
minim 0.3%;proteine minim 6,1%;
Mg minim 0.01%; potasiu minim
0.2%; Vitamina A minim 132.000
UI / kg;Vitamina D3 -minim
13.200 UI / kg;Vitamina E - minim
132 mg / kg;Vitamina B1 - minim
62 mg / kg;Vitamina B2 - minim
268 mg / kg;
Vitamina B6 -minim  65 mg /
kg;Vitamina C - minim197 mg /
kg;Vitamina K3 - minim 111 mg /
kg;Vitamina B12 - minim 0.466 mg
/ kg; Biotina - minim 2400 mg / kg;
Acid folic - minim11,5 mg / kg,
nicotinamida - minim 656 mg / kg;
Cupru - minim 12,5 mg / kg;
Mangan -minim  147 mg /
kg;Cobalt - minim 0.5 mg / kg;
Zinc - minim 146 mg / kg; Iod -
minim 4.5 mg / kg;Pantoteat calciu
- minim 242 mg / kg;Clorura de
colină - minim 2,238mg / kg. Cutii
a cite 500 gr (Prezentarea
obligatorie a instrucțiunii).

33651690-1

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
pină la data de 01.02.2016.
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

1 Oferta original, care trebuie sa conțină datele despre prețul Da
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

fără TVA, prețul cu TVA, sumele cu și fără TVA,
producătorul și țara de origine a marfii, confirmată prin
aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului

2 Date despre participant original confirmat prin aplicarea ștampilei și
semnăturii Participantului

Da

3 Licența pentru activitate copie confirmata prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului

Da

4 Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului

Da

5 Extras din registrul persoanelor juridice copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului

Da

6 Certificat de înregistrare a produsului farmaceutic de
uz veterinar

copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului

Da

7 Certificat privind deținerea contului bancar copie confirmata prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului

Da

8 Autorizatie de funcționare copie confirmata prin aplicarea ștampilei și semnaturii
Participantului

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: Departamentul Poliției de Frontieră al MAI
Adresa: mun.Chișinău, str.Petricani 19

Tel.: achizitii@border.gov.md0-22-259-627     0-22-
259-679 ,  Fax: 022264507 ,  E-mail:

Numele şi funcţia persoanei responsabile: CEBOTARI TAISIA, Șef Serviciu achiziții

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: 04.01.2016 10:00
mun.Chișinău, str.Petricani 19, biroul 310pe adresa:

În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnatăNOTĂ:
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

în prezenţa fizică  sau  prin  mijloace electronice a membrilor  grupului de lucru  al  autorității  contractanteOfertele vor fi deschise
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

04.01.2016 10:00la:
mun.Chișinău, str.Petricani 19pe adresa:

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: AFTENIUC ARCADIE


