ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea produselor alimentare și a apei potabile pentru anul 2021,
prin procedura de achiziție LP
1. Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul Mamei și Copilului
2. IDNO: 1003600151643
3. Adresa: mun.Chişinău, str. Burebista 93
4. Numărul de telefon/fax: 022-55-96-46
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: imcachizitii@gmail.com;
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): __Nu se aplică
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe
la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri
/servicii/lucrări:
Denumierea
lotului

Cod CPV
150000008

1

Lotul 1/Piept de
curcan

150000008

2

Lotul 2/Carne de
bovină

150000008

3

Lotul 3/Carne de
pui

150000008

3

Lotul 3/Carne de
pui

150000008

4

Lotul 4/Pește
Merluciu Hubbisi

5

Lotul 5/Lactate

5

Lotul 5/Lactate

5

Lotul 5/Lactate

150000008
150000008
150000008
150000008

5

Lotul 5/Lactate

150000008

5

Lotul 5/Lactate

150000008

5

Lotul 5/Lactate

Descrierea
Piept de curcan congelat, fără os,
ambalat 1-5 kg
Graficul de livrare-1/15 zile;
Carne de bovină dezosată
refrigerată, calitate superioară
(buc. 1-3 kg)
Graficul de livrare-1/72ore;
Pulpe de pui refrigerate, fara
spata,calitate superioara (ambalaj
1-5kg) HG696 din 04/08/2010,
Grafic de livrare 1/72ore
Fileu de găină natural fără os;
refrigerat (neinjectat ) 1-5kg.
Graficul de livrare- 1/72 ore;
Peşte congelat "Merluciu
Hubbsi", fără cap, bucăți 300500gr. Graficul de livrare 1/10zile
Brînză cu cheag tare (50%);
Graficul de livrare- 1/7 zile;
Lapte(2,5%); Ambalaj: 1 litru
Graficul de livrare- zilnic;
Chefir cu bifidobacterii (2,5%);
Ambalaj: 0.5 l - 1 l
Graficul de livrare-zilnic;
Brînză (5%); ambalaj 1-5 kg.
Graficul de livrare-1/72 ore;
Unt taranesc la cintar 72,5% ,
ambalat 200 gr
Graficul de livrare-1/7 zile;
Smîntînă (15%), ambalaj 0,5 kg
Graficul de livrare-1/72 ore;

1

Cant.

U/M

Valoarea
estimată

1300

kg

149500,00

18600

kg

1472500,00

11600

kg
784200,00

8800

kg

6200

kg

4000

kg

80000

litru

49000

litru

206666,00

3007500,00
13500

kg

8800

kg

6500

kg

150000008

6

Lotul 6/Ouă

150000008

7

Lotul
7/Pîine/Pesmeți

150000008

7

Lotul
7/Pîine/Pesmeți

150000008

7

Lotul
7/Pîine/Pesmeți

150000008

8

Lotul 8/Făină

150000008

9

Lotul
9/Biscuiți/Napolit
ane

150000008

9

150000008

9

150000008

9

150000008

9

150000008

10

Lotul 10/Iaurt

150000008

11

Lotul 11/Paste
făinoase

Lotul
9/Biscuiți/Napolit
ane
Lotul
9/Biscuiți/Napolit
ane
Lotul
9/Biscuiți/Napolit
ane
Lotul
9/Biscuiți/Napolit
ane

Ouă dietetice de găină; I-jum.a
anului,
Graficul de livrare-1/7 zile;
Piine alba din faina de griu,c/s,
ambalata, feliata, fortificata cu
Acid Folic, Fe.
Grafic de livrare zilnic ora 7-10
Piine din amestec de faina de griu
cal,1 si secara 50/50,fara adaos de
zahar, feliata, ambalata.
Grafic de livrare zilnic ora 7-10
Pesmeţi pentru pesmeţeală din
paine alba c/s.
Graficul de livrare-1/luna;
Făină de grîu, calitate superioară
(ambalaj 1-5 kg)
Graficul de livrare-1/luna;
Turte dulci cu lapte de dimensiuni
mici (0,35-0,45 gr), ambalate 56kg.
Graficul de livrare-1/15 zile;
Biscuiți de ovăz cu adaos de
stafide si unt de vaca (1-5 kg.).
Graficul de livrare-1/15 zile;
Biscuiți pentru diabetici
Graficul de livrare-1/lună;
Biscuiti p/copii zaharosi cu lapte
condensat
Grafic de livrare 1/15zile
Napolitane p/u copii cu aroma de
lapte si vanilie.
Graficul de livrare - 1/15zile
Iaurt natural fara adaos de fructe
si zahar 2,5-5,0 % grasime,
ambalat (0,1- 0,150) ambalaj
ermetic.
Graficul de livrare 1/72ore
Paste făinoase scurte
(pene,cornisoare,sfredelus) din
soiuri de griu tare cat.A, ambalaj
(1 kg), Graficul de livrare1/15zile;
Paste fainoase (ineluse,fidea) din
soiuri de griu tare cat.A ambalaj
(1 kg) Graficul de livrare-1/15zile

150000008

11

Lotul 11/Paste
făinoase

150000008

12

Lotul 12/Zahăr

150000008

13

Lotul 13 /Pasta de
tomate

150000008

14

Lotul
14/Orez/Hrișcă/F
ulgi de ovăz

Zahăr, amb.1 kg;
Graficul de livrare-1/15 zile;
Pasta de tomate (25%substanta
uscata)ambalaj 0,300-0,500,
Grafic de livrare1/7zile
Orez (bob rotund), calitate
superioară; (ambalaj 1-5 kg)
Graficul de livrare-1/7zile;

150000008

14

Lotul
14/Orez/Hrișcă/F
ulgi de ovăz

150000008

14

150000008

15

110000

bucata

65000

kg

8200

kg

270

kg

7300

kg

1200

kg

1900

kg

200

kg

2200

kg

1400

kg

11000

buc

5600

kg

119130,00

433898,00

48970,00

130010,00

34375,00

91501,00
900

kg

14500

kg

133520,00

1200

kg

28000,00

6700

kg

Hrişcă cal. Superioară (ambalaj
1-5 kg)
Graficul de livrare-1/7 zile;

6600

kg

Lotul
14/Orez/Hrișcă/F
ulgi de ovăz

Fulgi de ovas marunti,c/s de
origine germana (ambalat 0,51kg) Grafic de livrare 1/7 zile,

4000

kg

Lotul
15/Crupe/Mălai

Crupe de mei, calitate superioară;
(ambalaj 1kg)
Graficul de livrare-1/7zile;

2500

kg

2

199312,00

65679,00

150000008

15

Lotul
15/Crupe/Mălai

150000008

15

Lotul
15/Crupe/Mălai

150000008

16

Lotul 16/Crupe

150000008

16

Lotul 16/Crupe

150000008

16

Lotul 16/Crupe

150000008

17

Lotul
17/Mazăre/Fasole

150000008

17

Lotul
17/Mazăre/Fasole

150000008

18

Lotul 18/Mazăre
verde

150000008

19

Lotul 19/Ulei

150000008

20

Lotul 20/Peltea

150000008

21

Lot 21/Magiun

150000008

21

Lot 21/Gem de
caise si gutui

150000008

22

Lotul 22/Sucuri

150000008

22

Lotul 22/Sucuri

150000008

22

150000008
150000008
150000008

150000008

150000008

Crupe de griş cal. superioară
(ambalaj 1 kg)
Graficul de livrare-1/7zile;
Malai extra, calitate superioară
(ambalaj 1 kg)
Graficul de livrare-1/7zile;
Crupe de arpacaş (calitate
superioară), (ambalaj 1kg)
Graficul de livrare-1/7zile;
Crupe de grîu (calitate superioară)
(ambalaj 1 kg)
Crupe de orz, calitate superioară
(ambalaj 1 kg)
Graficul de livrare-1/7zile;
Mazăre uscată (bob intreg), c/s
(ambalaj 1kg) Graficul de livrare1/luna;
Fasole uscate albe (ambalaj 1
kg).Graficul de livrare 1/1luna.
Mazare verde conservata,calitate
superioara,(ambalaj 0,4000,500gr).Grafic de livrare 1/10zile
Ulei vegetal deodorat, rafinat
(ambalaj 1-5 l) Graficul de
livrare-1/luna;
Peltea din fructe
Graficul de livrare-1/luna;
Magiun de mere
dens(borcan0,380-1kk) Grafic de
livrare 1/10zile
Gem de caise si gutui (borcan
0,300-0,380gr)
Grafic de livrare 1/luna
Suc de rosii (ambalaj 2l) grafic de
livrare 1/10 zile

3000

kg

2600

kg

2000

kg

4200

kg

2500

kg

2300

kg
21060,00

400

kg

1900

kg

28500,00

4800

kg

75840,00

1750

kg

37683,00

1150

kg
31295,00

450

kg

600

litru

Suc de mere, limpezit, natural,
fara adaos de zahar (ambalaj 2l).
Grafic de livrare-1/10zile)

3000

litru

Lotul 22/Sucuri

Suc de mere, limpezit, natural fara
adaus de zahar (ambalat de 0,2 l)
Graficul de livrare-1/luna;

3500

buc

23

Lotul
23/Ceai/Cafea

Ceai negru (frunze mascate)
cal.sup.(ambalaj 100 gr.)
Graficul de livrare-1/luna;

325

kg

23

Lotul
23/Ceai/Cafea

Cafea din cereale
Graficul de livrare-1/luna

220

kg

24

Lotul
24/Drojdii/Sare/B
icarbinat/Oțet/Pip
er/Frunze de dafin

Drojdii, presate în pachet de
100gr.
Graficul de livrare-1/10zile;

210

kg

24

Lotul
24/Drojdii/Sare/B
icarbinat/Oțet/Pip
er/Frunze de dafin

Sare iodată; (ambalaj 1 kg)
Graficul de livrare-1/luna;

2600

kg

24

Lotul
24/Drojdii/Sare/B
icarbinat/Oțet/Pip
er/Frunze de dafin

Soda alimentara (Bicarbonat de
natriu), ambalaj-pachete 0,5kg,
Grafic de livrare-1/luna

520

kg

3

47175,00

66535,00

72770,00

29816,00

24

Lotul
24/Drojdii/Sare/B
icarbinat/Oțet/Pip
er/Frunze de dafin

Oţet de masa 9%;
Graficul de livrare-1/luna

24

Lotul
24/Drojdii/Sare/B
icarbinat/Oțet/Pip
er/Frunze de dafin

150000008

24

Lotul
24/Drojdii/Sare/B
icarbinat/Oțet/Pip
er/Frunze de dafin

150000008

25

Lotul 25/Aperitiv
de dovlecei

150000008

26

Lotul 26/Fructe
uscate

150000008

26

Lotul 26/Fructe
uscate

150000008

26

Lotul 26/Fructe
uscate

150000008

27

Lotul 27/Legume

150000008

27

Lotul 27/Legume

150000008

27

Lotul 27/Legume

150000008

27

150000008

27

150000008

28

150000008

150000008

600

litru

Piper negru măcinat, (ambalaj
pachete 50-100 gr.) Graficul de
livrare-1/luna

7

kg

Frunze de dafin, (ambalaj pachete
10 gr.) Graficul de livrare-1/luna

7

kg

700

kg

600

kg

500

kg

900

kg

3900

kg

2400

kg

Morcov diametru >5cm, fără
semne de alterare
Graficul de
livrare-1/10 zile, I-trimestru

2500

kg

Lotul 27/Legume

Sfeclă roşie >200gr., fără semne
de alterare, Graficul de livrare1/10 zile, I-trimestru

2400

kg

Lotul 27/Legume

Varză proaspătă >1kg, fără semne
de alterare , Graficul de livrare1/10 zile I-trimestru

2600

kg

360

kg

Lotul
28/Verdeață/Cono
pidă/
Lotul
28/Verdeață/Cono
pidă/

150000008

28

150000008

29

Lotul 29/Fructe

150000008

29

Lotul 29/Fructe

150000008

29

Lotul 29/Fructe

150000008

29

Lotul 29/Fructe

150000008

30

Lotul 30/Apă
potabilă

Aperetiv de dovlecei (ambalaj
0,5-1kg) Graficul de livrare-1/15
zile
Prune uscate, c/s ambalaj - saci
din hirtie 5-10 kg, Graficul de
livrare-1/1luna
Mere uscate, c/s ambalaj - saci
din hirtie 5-10 kg Graficul de
livrare-1/1luna
Stafide aurii, cat. Superioară,
ambalaj pînă la 1 kg, Graficul de
livrare - 1/15 zile
Cartofi , diametru > 6cm, fără
semne de alterare. Ambalate
20kg.,spalate. Graficul de livrare1/10 zile. I-trimestru
Ceapă diametru > 5 cm, fără
semne de alterare , Graficul de
livrare-1/10 zile,I-trimestru

Verdeaţă (pătrunjel, mărar)
prospătă fără semne de alterare
Graficul de livrare-1/3 zile
Conopida proaspata, fara semne
de alterare. Graficul de livrare
1/10 zile
Mere proaspete, cat. extra,
calibrate (180-200 g c/s), fără
semne de alterare. Graficul de
livrare - 1/7 zile I-trimestru
Banane, calibrate 180-200 gr.,
fără semne de alterare.Graficul de
livrare - 1/7 zile, I-trimestru
Portocale calibrate (200220gr.).Graficul de livrare 1/7zile.
I trimestru.
Greifruct calibrat (250300gr.)Graficul de livrare 1/7zile.
I trimestru
Apa naturala necarbogazoasa in
ambalaj de 0,5 l,rezidiu sec
85mg/l.Grafic de livrare 1/7zile
4

11841,00

79101,00

48083,00

18509,00
200

kg

3200

kg

2400

kg
69226,00

300

kg

300

kg

1400

litru

136444,00

150000008

30

Lotul 30/Apă
potabilă

150000008

30

Lotul 30/Apă
potabilă

150000008

30

Lotul 30/Apă
potabilă

150000008

31

Lotul 31//Covrigi

150000008

32

Lotul 32/Chifle

150000008

32

Lotul 32/Chifle

Apa naturala necarbogazoasa in
ambalaj de 2l,rezidiu
85mg/l,grafic 1/7 zile,
Apa naturala necarbogazoasa in
ambalaj de 5l, rezidiu
85mg/l.Grafic 1/7zile,
Apă în butelii de 19 litri, în decurs
de 10 zile la comanda
cumpărătorului
Covrigei uscați cu graham de
dimensiuni mici cu conținut redus
de glucide (0,2-1,0 kg), Graficul
de livrare-1/15 zile;
Chiflă din făina de grîu, calitate
superioară, foietaj, cu magiun ( 80
-100 gr),ambalată, grafic de
livrare 2or/săpt.
Chiflă din făina de grîu, calitate
superioară, cu stafide ( 80 -100
gr), ambalată, grafic de livrare
2or/săpt.

1800

litru

18500

litru

12300

litru

1400

kg

7500

buc

17500,00

34375,00
7500

buc

Suma estimativă 7 730 514, 00 lei, fără TVA.
9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta):
1) Pentru toate loturile;
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
11. Termenii și condițiile de livrare solicitați: conform graficului de livrare
12. Termenul de valabilitate a contractului: Pentru loturile cu legume și fructe, contractul va fi
valabil pînă la 31 martie 2021. Pentru poziția ouă contractul va fi valabil pînă la 30 iunie
2021. Pentru restul pozițiilor contractul va fi valabil pînă la 31 decembrie 2021.
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege
sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică
15. 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:

Nivelul minim/
Obligativitatea

1

DUAE

Semnat electronic

Obligatoriu

2

Oferta Formularul F3.1
Oferta tehnică și de preț,
conform F4.1 și F4.2
Autorizația pentru transport
Lipsa datoriilor față de bugetul
național
Certificat de conformitate sau
echivalentul, care să confirme
calitatea și proviniența bunurilor
(pentru fructe, legume, băcănie
și carnea de curcan)
Certificat de conformitate sau
declarație de conformitate

Semnat electronic

Obligatoriu

Semnat electronic

Obligatoriu

Semnat electronic

Obligatoriu

Semnat electronic

Obligatoriu

Semnat electronic

Obligatoriu

Semnat electronic

Obligatoriu

3
4
5

6

7

5

8

9

10

11

(pentru lactate) la care se va
anexa permisiunea scrisă a
producătorului de a participa
în cadrul prezentei proceduri
de achiziții (în cazul în care
participantul nu este și
producătorul)
Certificat de deţinere a
abatorului sau contract cu
asemenea abator - pentru carnea
de bovină
Certificat de conformitate
(pentru carne de bovină, pui,
pește, ouă) la care se va anexa
permisiunea scrisă a
producătorului de a participa
în cadrul prezentei proceduri
de achiziții (în cazul în care
participantul nu este și
producătorul)
Autorizaţia sanitară veterinară
de funcţionare a agentului
economic participant
Pentru pâine: Confirmare de
deţinere a stocului de făină/grîu,
necesar îndeplinirii contractului
de achiziţie pe o perioadă de cel
puţin 10 zile

Semnat electronic

Obligatoriu

Semnat electronic

Obligatoriu

Semnat electronic

Obligatoriu

Semnat electronic

Obligatoriu

12

Raportul financiar 2019

Semnat electronic

Obligatoriu

13

Garanția pentru ofertă – 1%

Ordin de plată sau scrisoare bancară

Obligatoriu

14

Garanția de bună execuție – 5%

15

Notă

16

Notă

Ordin de plată sau scrisoare bancară, la
semnarea contractului
La solicitare, ofertantul va prezenta
mostre în decurs de 3 zile.
Igienizarea cooler-elor pentru apă va fi
efectuată gratuit, de 2 ori pe an.
La necesitate, operatorul economic va
pune la dispoziția instituției și coolere.
Numărul maxim - 25 buc.

Obligatoriu
Obligatoriu

Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al
procedurii negociate), după caz: nu se aplică
17. 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
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preț minim și care să
întrunească cerințele solicitate;
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și
ponderile lor:
Nr.
d/o

Denumirea factorului de evaluare

nu se aplică
6

Ponderea%

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

-

pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
25. 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”.
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii
Europene: nu se aplică
28. 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
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):
nu se aplică
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se
aplică
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de
anunţ: ___________
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: __________
33. 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 prin intermediul
participare
MTender
sistemul de comenzi electronice
Nu se acceptă
facturarea electronică
Se acceptă
plățile electronice
Se acceptă
34. 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 se aplică
Digitally signed by Gladun Sergiu
35. Alte informații relevante: ______________________________________________________
Date: 2020.10.09 14:25:50 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Conducătorul grupului de lucru: ______________________________
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