ANUNŢ DE PARTICIPARE
privind achiziţionarea ,,Diverse produse alimentare” (Produse de panificație), pentru
necesităţile Armatei Naţionale (în repetare)
prin procedura de achiziţie Achiziție publică de valoare mică
1. Denumirea autorităţii contractante: Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare Patrimoniu a
Ministerului Apărării
2. IDNO: 1006601001229
3. Adresa: mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84
4. Numărul de telefon/fax: 022-25-21-28; 022-25-21-49; 022-25-20-71; 022-25-23-00.
5. Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: dumitru.negoita@army.md;
elena.colesnic@army.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de
atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii conform SIA “RSAP”
7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea
că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă
formă de achiziţie comună): Autoritate centrală de achiziţie a Ministerului Apărării.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să
participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:
Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea
bunurilor/serviciilor
/lucrărilor solicitate

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

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

kg.

Conform cerinţelor: Legea
nr. 78/2004 (din 20.02.2020
în vigoare
Legea nr.
306/2018) și H.G. nr.775 din
03.07.07.
Produsele
de
panificaţie,
după
obţinerea indicilor de calitate
şi de inofensivitate vor fi
940,00 ambalate individual.
Livrarea se va efectua cu
transportul vînzătorului la
comanda cumpărătorului la
depozitul alimentar a unităţii
militare din or. Ungheni.
Termen de livrare, pe
parcursul lunilor aprilie septembrie, anul 2020.

6580,00

kg.

Conform cerinţelor: Legea
nr. 78/2004 (din 20.02.2020
în vigoare
Legea nr.
306/2018) și H.G. nr.775 din
820,00 03.07.07. Produsele de
panificaţie,
după
obţinerea indicilor de calitate
şi de inofensivitate vor fi
ambalate individual.

6150,00

Unitatea
de
măsură

Cantita
tea

Lotul 1

1.1

15811100-7

Pîine din făină
de grîu de cal.I
(pentru U.M.
din or. Ungheni)

Lotul 2

2.1

15811100-7

Pîine din
amestec de făină
de grîu şi făină
de secară
(pentru U.M.
din or. Ungheni)
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Livrarea se va efectua cu
transportul vînzătorului la
comanda cumpărătorului la
depozitul alimentar a unităţii
militare din or. Ungheni.
Termen de livrare, pe
parcursul lunilor aprilie septembrie, anul 2020.
Lotul 3

3.1

15811100-7

Pîine din făină
de grîu de cal.I
(pentru U.M.
din s. Coşniţa)

kg.

Conform cerinţelor: Legea
nr. 78/2004 (din 20.02.2020
în vigoare
Legea nr.
306/2018) și H.G. nr.775 din
03.07.07.
Produsele
de
panificaţie,
după
obţinerea indicilor de calitate
şi de inofensivitate vor fi
3700,00 ambalate individual.
Livrarea se va efectua cu
transportul vînzătorului la
comanda cumpărătorului la
depozitul alimentar a unităţii
militare din s. Coşniţa.
Termen de livrare, pe
parcursul lunilor aprilie septembrie, anul 2020.

24050,00

kg.

Conform cerinţelor: Legea
nr. 78/2004 (din 20.02.2020
în vigoare
Legea nr.
306/2018) și H.G. nr.775 din
03.07.07.
Produsele
de
panificaţie,
după
obţinerea indicilor de calitate
şi de inofensivitate vor fi
3250,00 ambalate individual.
Livrarea se va efectua cu
transportul vînzătorului la
comanda cumpărătorului la
depozitul alimentar a unităţii
militare din s. Coşniţa.
Termen de livrare, pe
parcursul lunilor aprilie septembrie, anul 2020.

22750,00

Lotul 4

4.1

15811100-7

Pîine din
amestec de făină
de grîu şi făină
de secară
(pentru U.M.
din s. Coşniţa)

Total loturi: 4
Valoarea estimativă totală

59530,00

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune
oferta: Pentru fiecare lot în parte.
10. Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: Livrarea se va efectua cu
transportul vînzătorului, la comanda cumpărătorului, la depozitele alimentare ale Unităţilor Militare ale
AN, pe parcursul lunilor aprilie - septembrie, anul 2020.
11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020
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12. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot
determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale)
cerinţelor eventual impuse:
Nr.
d/o

Descrierea criteriului/cerinţei

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei:

Nivelul minim/
Obligativitatea

1.

Specificaţii de preţ (F 4.2)

original, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.

Obligatoriu

2.

Specificaţii tehnice (F 4.1)

original, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.

Obligatoriu

3.

Dovada înregistrării persoanei
juridice, în conformitate cu
prevederile legale din ţara în care
ofertantul este stabilit

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Certificat privind lipsa sau
existenţa restanţelor faţă de
bugetul public naţional
Certificat de atribuire a conturilor
bancare
Certificat de calitate şi de
provenienţă a materiei prime
(făină, grîu).
Prezentarea de dovezi privind
conformitatea produselor,
identificată prin referire la
specificații sau standarde
relevante
Confirmare de deţinere a stocului
de făină/grîu, necesar îndeplinirii
contractului de achiziţie pe o
perioadă de cel puţin 10 zile).
Certificat de deţinere a
laboratorului atestat pentru
efectuarea controlului permanent
asupra calităţii sau contract cu
asemenea laborator).

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din
Registrul de Stat al persoanelor juridice – cu aplicarea
semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic
nerezident va prezenta documente din ţara de origine care
dovedesc forma de înregistrare / atestare ori apartenenţa din
punct de vedere profesional.
Eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatuluiconform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii
Moldova) cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.
Eliberat de banca deţinătoare de cont cu codurile IBAN, cu
aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.

Obligatoriu

Obligatoriu
Obligatoriu

copie, confirmată prin semnătura electronică a ofertantului.

Obligatoriu

Certificat de conformitate sau Declarație de conformitate,
însoțite de rapoarte de încercări emise de organisme de
evaluare acreditate – copia originalului confirmată prin
semnătura electronică a ofertantului

Obligatoriu

copie confirmată prin semnătura electronică a ofertantului.

copie confirmată prin semnătura electronică a ofertantului.

Obligatoriu

Obligatoriu

13. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut.
14. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA “RSAP”
15. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile
de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA “RSAP”
16. Termenul de valabilitate a ofertelor: 20 zile.
17. Locul deschiderii ofertelor: conform SIA “RSAP”.
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
18. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: De stat
19. În cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic
Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
Da
sistemul de comenzi electronice
Nu
facturarea electronică
Da
Da
plăţile electronice
20. Alte informaţii relevante:
1. Numărul de runde: conform SIA RSAP
2. Pasul minim de licitare: conform SIA RSAP
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3. Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie în mărime de 5% din valoarea
contractului, inclusiv TVA, emisă de o bancă comercială, cu termenul de valabilitate pînă la 31.12.2020,
sau prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:
Beneficiarul plăţii: Agenţia Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării
Denumirea Băncii: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat
Codul fiscal: 1006601001229
IBAN: MD28TRPCAA518410A00572AA
cu nota “Pentru garanţia de bună execuţie a contractului”..
Conducătorul grupului de lucru:
Segiu VOINU ___________________________
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L.Ş.

