
ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI

nr. 18/03633 10.08.2018din

Denumirea autorităţii contractante: INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

Hrană uscată pentru alimentarea câinilor de serviciuObiectul achiziției:
15713000-9Cod 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.:  63  din  10.08.2018.
În scopul achiziţionării "Hrană uscată pentru alimentarea câinilor de serviciu"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
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 Hrană uscată pentru alimentarea câinilor
de serviciu

5700.00Kilogram1.1 Hrană uscată pentru alimentarea câinilor de
serviciu

Hrană uscată - complex de
alimentare,  clasa " superpremium "
având o marcă înregistrată ** și
fabricat pe baza de STO
( TU ), în tehnologia de extrudare ,
care crește digestibilitatea și
siguranța nutrițională a produsului.
Furajul trebuie să se potrivească
exact necesităților câinilor adulți cu
activitate ridicată în perioada de
studiu și de antrenare , satisface pe
deplin necesitatea organizmului
câinelui în energie, vitamine și
minerale, și nu necesită utilizarea
de suplimente de vitamine și
minerale sau alți aditivi funcționali.
Indicatorii de siguranță să
corespundă normelor, standartelor
și cerințelor  pentru calitatea
produselor alimentare, folosite  la
alimentarea  animalelor de
companie. Furajul nu trebuie să
conțină proteine rumegătoare *,
cartofi   ( digestibilitate redusă,
amidon în proporție mare ), varză (
fermentare ridicată , riscul de
flatulență ), coloranți și organisme
modificate prin inginerie genetica
*. Forma crochetelor  uniformă
monotonă de dimensiuni medii (
minimum1.3-maximum 1.6 cm în
diametru pentru comoditatea
ingerării crocetelor  la câini de rase
diferite), măcinarea ingredientelor
omogen, mărunt, care facilitează
digestia și imbunătățește absorbția
totală. Crochetele de culoare
naturală, maro.
Nu se admite  fracțiuni eterogene
în crochete, miros de mucegai, acru
sau rânced, firimituri, crochete
deformate.
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5700.00Kilogram1.1 Hrană uscată pentru alimentarea câinilor de
serviciu

1 kg de furaje uscate nu trebuie să
conțină valoarea energetică mai
mică de 3800 kcal/kg, și nu mai
mult de 4000 kcal/kg.
    Hrana uscată trebuie să fie
ambalată în saci de hîrtie multiwall,
sau saci de polietilenă cu o greutate
de minimum 10 kg și  maximum 25
kg.
Pe stratul superior prin metoda de
imprimare de ambalaje ar trebui să
se aplice  informații, după cum
urmează : marca (înregistrată),
numele produsului, greutatea
pachetului, destinația, modul de
utilizare (ADR), analiza și
compoziția garantată, informații
despre producător) și valoarea
energetică a produsului.
   Strat imprimat - este parte
constantă și indivizibil al
pachetului. Să nu se aplice datele de
identificare pe autocolante sau alte
mass-media, care pot fi înlocuite
fără a deranja  ambalajul (placaj).
    Pe ambalaj se indică neapărat
data de fabricație în formatul: zi-
lună-an și numărul lotului produs.
   Perioada de valabilitate de la data
de fabricație trebuie să fie de cel
puțin 12 luni, de la livrarea de cel
puțin 10 luni .
       Conținutul de nutrienți * :
Proteină -  min 25%- max30%;
Grăsime brută -min12%- max20 %
(inclusiv acizi grași omega  3(0,9-
1,2 grame)  și omega 6(38,3-44,5
grame/kg);
Cenușă brută min 4%-max 6%;
Carbohidrați min 30%-max35 %;
Celuloză brută min 2,0 % -
max2,5%;
 Umiditate min 8%- max10 %;
 Calciul -  min 0,8%- max 1,0 %;
 Fosfor -  min 0,6%- max 0,8 %;
 Cupru  sau săruri de cupru-min15
mg –max 50mg;
Zinc sau săruri de zinc – min  220
mg –max 500mg;
 Vitamina E – min 220mg- max400
mg;  Vitamina D – min800 UI-
max1200UI ;
Vitamina A – min 10000UI-max
20000UI.
Ingrediente * : Sursa de proteine de
origine animală ar trebui să
servească:  pui, curcan,iepure, miel;
 Sursa de carbohidrati –
orez,porumb; Sursă de grăsimi -
grăsime animală și ulei de floarea
soarelui
(o sursă de energie rapidă ).
Cerințe pentru producție și
documentele însoțitoare :
Calitatea trebuie să fie confirmată
de următoarele documente
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5700.00Kilogram1.1 Hrană uscată pentru alimentarea câinilor de
serviciu

Livrarea la adresă,  trebuie să fie
efectuată de către furnizor,
fracționată, în conformitate cu
cerințele (nu mai târziu de 5 zile de
la data depunerii cererii).
** În cazul în care produsul furnizat
nu are o marcă înregistrată,
livrările sunt efectuate după o
analiză de către un laborator,
independent de furnizor.

15713000-9

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
pe parcursul anului 2018, fracţionată la comandă, dar nu mai târziu de 5 zile din momentul depunerii cererii de către beneficiar.
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 Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate
cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este
stabilit

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii și
extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice -
copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
ofertantului Operatorul economic nerezident va
prezenta documente din ţara de origine care dovedesc
forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct
de vedere profesional

Da

2 Certificat de atribuire a contului bancar copie – eliberat de banca deţinătoare de cont,
confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului;

Da

3 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,
contribuţiilor

copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea
certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului
Fiscal al Republicii Moldova), confirmată prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului

Da

4 Certificat veterinar însoțitoare, de conformitate, ce
atestă valoarea energetică

 copie, confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.

Da

5 Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

1 an Nu

6 Capacitatea minimă de producere sau echipamentele
necesare

Nu se cere Nu

7 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)

Nu se cere Nu

8 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau
de resurse creditare în sumă de minim (suma)

Nu se cere Nu

9 Raport financiar copie- confirmată prin ştampila şi semnătura Da
10 Formularul ofertei original, prezentat în modalitatea prevăzută în p. F 3.1.,

confrirmat prin semnătura şi ştampila Participantului.
Da

11 Formularul informativ despre ofertant original- prezentat în modalitatea prevăzută în p. F
3.3., confrirmat prin semnătura şi ştampila
Participantului.

Da

12 Declaraţia privind conduită etică şi neimplicare în
practici fraudulase şi de corupere

original-prezentat în modalitatea prevăzută în p. F 3.4.,
confrirmat prin aplicarea prin semnăturii şi ştampilei
Participantului.

Da

13 Declarația privind situația personală a operatorului
economic

original - prezentant în modalitatea prevăzută în p. F
3.5, confirmat prin semnătura și ștampila
Participantului.

Da

14 Garanția pentru oferta 1 % originalul garanției pentru oferta, emis de banca
deținătoare de cont.

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: INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1
Tel.: logistica@igp.gov.md022868265 022868262 ,  Fax: 000000 ,  E-mail:
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Numele şi funcţia persoanei responsabile: GANDRABUR VIOREL, şef al SAL al IGP

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: 23.08.2018 14:00
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1pe 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: 60 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

23.08.2018 14:00la:
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1pe adresa:

Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de

Garanție bancară
Garanție prin transfer
în valoare de 1%

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: GANDRABUR VIOREL


