SPECIFICAŢII TEHNICE (F4.1)

Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilităţi or.Hînceşti
Numarul licitatiei: 21008460
Denumirea licitatiei: produse alimentare VII-XII-2019

Codul CPV

Denumirea bunurilor şi/sau a
serviciilor

Modelul
articolului

1

2

3

15850000-1

15613311-1

Crupa de porumb
Fulgi de ovas marunt

15613000-8

Hrisca

15614100-6

Orez rotund

03144000-2

Crupa de arpacas

15625000-5

Crupa de gris
Crupa de orz
Crupa de mei

15842300-5

15821200-1

Ţara de origi-ne

Napoletane

Alternativa nr.
Pagina
din

Produ-cătorul

Specificarea tehnică deplină solicitată

Specificarea tehnică deplină propusă de
către ofertant

5

6

7

Paste fainoase diverse
(scoici,bantulete,sfredelusi,spagh
ete Calitate superioara din făină
de grîu dur, calitatea I,
Categoria A, ambalaj 5 kg

Paste fainoase diverse
(scoici,bantulete,sfredelusi,spaghe
te Calitate superioara din făină de
grîu dur, calitatea I, Categoria A,
ambalaj 5 kg

4
Turcia

"Moldagroproduct"SRL

Conf.Certificatului

"Vitalcomus"SRL

Conf.Certificatului

"Vitalcomus"SRL

Paste fainoase

15613380-5

03111400-7

Data:14.06.2019
Lot:

Crupa de porumb în ambalaj cîte Crupa de porumb în ambalaj cîte
1 kg,
1 kg,

HG775 DIN 03.07.2007
GOST 14176-69 HG 434
DIN 24.05.2010,
GOST 21149-93

Hrisca în ambalaj cîte 1 kg,

Hrisca în ambalaj cîte 1 kg,

GOST 55290- 12

Orez rotund în ambalaj cîte 1 kg,

GOST 6292-93

"Vitalcomus"SRL

Conf.Certificatului

"Vitalcomus"SRL

Orez rotund în ambalaj cîte 1
kg,

Moldova

"Stiviprod"SRL

Crupa de arpacas în ambalaj cîte Crupa de arpacas în ambalaj cîte
1 kg,
1 kg,

Conf.Certificatului

"Vitalcomus"SRL

Crupa de gris în ambalaj cîte 1
kg,

Moldova

"Stiviprod"SRL

Crupa de orz marunte în ambalaj Crupa de orz marunte în ambalaj
cîte 1 kg,
cîte 1 kg,

Conf.Certificatului

"Vitalcomus"SRL

Crupa de mei în ambalaj cîte 1
kg,

Moldova

"Nefis"SRL

Napoletane cu halva si lapte topit Napoletane cu halva si lapte topit
cutii 4-5 kg
cutii 4-5 kg

Moldova

"Daron Lux"SRL
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8
GOST 875-92

Fulgi de ovas marunt de culoare Fulgi de ovas marunt de culoare
deschisa în ambalaj cîte 1 kg,
deschisa în ambalaj cîte 1 kg,

Conf.Certificatului

Biscuiti cu lapte topit

Standarde de referinta

Crupa de gris în ambalaj cîte 1 kg,

GOST 7022- 97

Crupa de mei în ambalaj cîte 1
kg,

Biscuiti cu lapte topit calitate
Biscuiti cu lapte topit calitate
superioara 100 %,produs
superioara 100 %,produs natural
natural fara adausuri ,ambalaj 4fara adausuri ,ambalaj 4-5 kg
5 kg

GOST 14031-68,

GOST 24901-89,

Moldova

15821200-1

15842300-5

15421000-5

Biscuiti de casa calitate
Biscuiti de casa calitate
superioara 100 %,produs
superioara 100 %,produs natural
natural fara adausuri ,ambalaj 4fara adausuri ,ambalaj 4-5 kg
5 kg

Biscuiti de casa

Zefir alb Alb

Rusia

"Vladistrib"SRL

Conf.Certificatului

"Vitalcomus"SRL

15332200-6

15331134-5

Ulei de floarea soarelui

"Servest Argo"SRL

Mazare verde conservata În
borcane de sticlă ,mazare verde
din soiuri bob zbircit,greutatea
700 gr

Mazare verde conservata

Moldova

"Rg Argo Plus"SRL/Alfa
Nistru"SRL

Romania

"Fructe Legume Buzau"SRL

Moldova

"Natur Bravo"SRL

Moldova

"Sudzuker-Moldova"SRL

Ucraina

"Artimisoli"

Ucraina

"Artimisoli"

Moldova

"Roman si Co"SRL

Rusia

"Solidus LDS"SRL

Conf.Certificatului

"Condiprod Com"SRL

Conf.Certificatului

"Condiprod Com"SRL

Conf.Certificatului

"Condiprod Com"SRL

Conf.Certificatului

"Condiprod Com"SRL

Magiun de prune

Pasta din rosii 25%,

15321600 Suc de fructe
15831000-2

Zahar 1 kg

15872400-5

Sare gema

15872400-5
15863000-5

Sare iodata
Otet de mere

15864100-3

Ceai

15841000-5

Cacao pudra

15800000-6

Sare de lamie

15872100-2

Piper negru macinat

15872300-4

Frunze dafin

Zefir alb Alb în cutii a cîte 3-3.5
Ulei de floarea soarelui Din
seminte de floarea
soarelui,Dublu rafinat
dezodorizat, în sticle de 1 litru

Moldova

03221221-1

"Stiviprod"SRL

GOST 24901-89

Zefir alb Alb în cutii a cîte 3-3.6
PTMD 67-05691233Ulei de floarea soarelui Din
seminte de floarea soarelui,Dublu
001:2002 sau GOST 1129rafinat dezodorizat, în sticle de 1
litru
33,
GOST 15842-90 din
Mazare verde conservata În
borcane de sticlă ,mazare verde
23.12.2010 HG 520 din
din soiuri bob zbircit,greutatea
700 gr
22.06.2010

Magiun de prune cu mere
,ambalat in borcane de sticla de
700-860 gr,fara conservantii

Magiun de prune cu mere
,ambalat in borcane de sticla de
700-860 gr,fara conservantii

Pasta din rosii 25%, calitatea I
din rosii des, în borcane cu
greutatea de 720 gr

Pasta din rosii 25%, calitatea I
din rosii des, în borcane cu
greutatea de 720 gr

Suc de fructeasortiment de
fructe inclusiv citrice ,(ambalaj
200 ml)25000 pac.mici,T/P

Suc de fructeasortiment de fructe
inclusiv citrice ,(ambalaj 200
ml)25000 pac.mici,T/P

Zahar 1 kg

Zahar 1 kg

Sare gema ,in pachet de 1 kg

Sare gema ,in pachet de 1 kg

Sare iodata 1 kg
Otet de mere 1 L

Sare iodata 1 kg
Otet de mere 1 L

Ceai în pachete a cite 100
g,negru,Frunze,ceylon, calitatea
superioara

Ceai în pachete a cite 100
g,negru,Frunze,ceylon, calitatea
superioara

Cacao pudra Cu conţinut redus Cacao pudra Cu conţinut redus
de grăsime, ambalat în pachete de grăsime, ambalat în pachete de
de 100 gr Extra
100 gr Extra
Sare de lamie 20 g

Sare de lamie 20 g

Piper negru macinat 20 g

Piper negru macinat 20 g

Frunze dafin 20 g

Frunze dafin 20 g

SM 247:2004

SF1241-123;022

SM 196

15332200-6

Ucraina

"SC Alicort LT"

Moldova

"Vitalcomus"SRL

Moldova

"Vitalcomus"SRL

Moldova

"Stiviprod"SRL

Halva în cutii de carton a
cite 3-5 kg

Fructe uscate
15331130-7
03212213-6

Fasole uscate
Mazare uscata

Total
Semnat:
Numele, prenumele: Melnic Tatiana
In calitate de director
Ofertantul: "MELTAN" S.R.L.
Adresa:str.Mesager 5/3, ap.32 , Chisinau

Halva în cutii de carton a cite 3- Halva în cutii de carton a cite 3-5
5 kg ,Halva simpla din miez de
kg ,Halva simpla din miez de
floarea soarelui
floarea soarelui
Fructe uscate in asortiment
(mere, prune ,pere uscate fara
fum ambalate 3-5 kg

Fructe uscate in asortiment (mere,
prune ,pere uscate fara fum
ambalate 3-5 kg

Fasole uscate 1 kg
Mazare uscata 1kg

Fasole uscate 1 kg
Mazare uscata 1kg

