ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind

achiziționarea

Produse

alimentare

pentru

instituţiile

preşcolare

subordonate DETS sectorul Ciocana pentru a doua jumătate a anului 2019
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitație Publică
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: DETS sectorul Ciocana
2.IDNO: 1007601009565
Digitally signed by Puiu Veronica
Date: 2019.04.13 12:35:03 GMT+02:00
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

3.Adresa: Str. Alecu Russo, 57.

4.Numărul de telefon: 022-49-96-61
5.Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: detsciocanaachiziti@mail.ru
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):
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:
T
r.
d/
o

Cod CPV

Denumirea
bunurilor/serviciilor/l
ucrărilor solicitate

Unita
tea
de
măsu
ră

1

Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referință

Cantit
atea

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

Lotul 1

File de găină
refrigerat

Refrigerată, dezosată, în caserole cu
atmosfera controlată de la 1 - 3 kg.
etichetă, categoria superioară. Se
livreaza cu transport care necesită regim
termic special, in vase speciale. Acte ce
kg

9600

denota calitatea produsului: - Certificat de
conformitate; - Contract pentru executarea
investigațiilor de laborator; - Contract de
prestare a serviciilor de prelucrare a cărnii
de pasăre; la momentul livrării produsul să
fie însoțit de certificat sanitar-veterinar;

În baza HG 773 din 03.10.2013
Pui refrigerat cu fierbere rapida
Ambalate în pachet. Se livreaza cu
transport care necesită regim termic
special, in vase speciale. Acte ce denota

15112100
— -7

Pui refrigerat cu
fierbere rapida

kg

13000

calitatea produsului:
- Certificat de conformitate;
- Contract pentru executarea investigațiilor
de laborator;
- Contract de prestare a serviciilor de
prelucrare a cărnii de pasăre; la momentul
livrării produsul să fie însoțit de certificat
sanitar-veterinar;

În baza HG 773 din 03.10.2013
1

936 833,33

2

Lotul 2

15111100
-0

Refrigerată, dezosată, în caserole cu
atmosfera controlată de la 1,5 -2,0 kg.,
etichetă, categoria superioară. Se
livreaza cu transport care necesită regim
termic special, in vase speciale. Acte ce

Pulpă de vita (de
animale tinere)

dezosată, refrigerată

kg

19000

1 662 500.00

denota calitatea produsului: - Certificat de
conformitate; - Contract pentru executarea
investigațiilor de laborator; - Contract de
prestare a serviciilor de prelucrare a cărnii
de pasăre; la momentul livrării produsul să
fie însoțit de certificat sanitar-veterinar;

În baza HG 773 din 03.10.2013
Lotul 3
Fileu de
refrigerată

curcan,

15112120
-3

kg

9600

Refrigerat de calitate superioara, în caserole cu
atmosfera controlată de la 1,5-3,0 kg., etichetă,
categoria superioara. Acte ce denota calitatea
produsului: - Certificat de conformitate; - Contract
pentru executarea investigațiilor de laborator; - Contract
de prestare a serviciilor de prelucrare a cărnii de pasăre;
la momentul livrării produsul să fie însoțit de certificat
sanitar-veterinar;
Se livreaza cu transport care necesită regim termic
special, in vase speciale.

1 040 000.00

Lotul 4

03311230
-3

Peşte Hec (Merlucius
– „Hubsi”), trunchi,
kg
congelat
Fileu Hec, congelat

kg

13000

Congelat, fără cap, fără coadă şi fără măruntaie, cu
greutatea de la 350 gr/buc. Ambalat în cutii de la 1- 10
kg. Se livreaza cu transport care necesită regim termic
special.

1 159 166,67

12000

Congelat. Ambalat în cutii de la 1 - 5 kg. Tara de
origine China. Se livreaza cu transport care necesită
regim termic special.
Dietice, cu greutatea de la 50 gr/buc, categoria A, coajă
curată, aspră
Acte ce denota calitatea produsului: - Pașaportul
calității (eliberat de întreprinderea furnizor); - Certificat
sanitar - veterinar;

119 116,67

Lotul 5
03142500
-3

Ouă de gaină

buc.

11000
0
Lotul 6

03212100
-1
03221113
-1

Cartofi

Ceapă

kg

kg

43000

Curati, fără pămînt sau alt substrat și fără materii străine
vizibile, întregi, neatacați de vătămători, miezul
cartofului să fie de culoare albă, cu aspect proaspăt, fără
umezeală externă anormală. Ambalat în plase de 5 kg.
Ecologic.

7000

Uscată, fără colte, curată, neatacată de vătămători, fără
lovituri şi deteriorări. Ambalată în saci calitativi de
mărime medie.

03221112
-4

Morcov

kg

8000

Întreg, sănătos, fără dăunători, neramificaţi, lipsiţi de
rădăcini secundare. Ambalaţi în saci calitativi de
mărime medie.

03221111
-7

Sfeclă roşie

kg

4000

Întreagă, curată, sănătoasă, fără dăunători. Ambalaţi în
saci calitativi de mărime medie.

03221410
-3

Varză proaspătă

kg

10000

Întreagă, curată, sănătoasă, necrăpată, fără orice fel de
materii străine vizibile, fără lovituri.Cu căpăţina nu mai
mica de 2 kg. În saci calitativi de mărime medie.

454 629,63

Lotul 7
03221230
-7

Ardei
dulci(autohtone)

03212213
-6

Mazăre uscată
intreaga

kg

8000

Întreg, curat, sănătos, necrăpat, fără orice fel de
materii străine vizibile, fără lovituri. În saci
calitativi de mărime medie.

119 172.41

Lotul 8
kg

1300

Ambalaj de 1 kg. Roadă nouă.

2

25 648.15

03221210
-1

Fasole albe

kg

Albe, de calitate. Ambalaj de 1 kg. Roada nouă.

800
Lotul 9

03212211
-2

Linte roșie

kg

Ambalaj de 1 kg. Roada nouă.
HG nr.205 din 11.03.2009

4000

63 333.33

Lotul 10
03222211
-4
03222221
-8

Banane

kg

5000

Întregi, marime medie, culoare galbenă,
fără pete maronii, în lăzi.
HG nr.929 din 31.12.2009.

kg

1500

Întregi, mărime medie, culoare galbenă,
fără pete maronii, în lăzi.
HG nr.929 din 31.12.2009

Lamîie

143 750.00

Lotul 11
15222410
-1

Fructe uscate (caise,
mere, pere, gutui)

kg

3000

Uscate f/fum, f/simburi. C/superioară.
Ambalaj de 1 - 10kg HG nr.1523 din
29.12.2007

72 500.00

Lotul 12
03222115
-2

Stafide

kg

800

15800000
-6

Miez de nuci

kg

700

15800000
-6

Miez de migdale

kg

500

03111300
-5

Seminte de floarea
soarelui, decojite

kg

400

03111500
-7
15840000
-8

Seminţe de susan

kg

700

Cacao pudră

kg

450

kg

200

Ceai negru

C/superioară. Ambalaj de 0,200kg HG
nr.1523 din 29.12.2007
C/superioară, sănătos, uscat, fără
lectroni străini vizibili, de culoare
aurie deschis, în jumătăţi. Ambalaj de
0,250 – 1,00 kg
C/superioară, sănătos, uscat, fără
341 750.00
lectroni străini vizibili, culoare lec.
Ambalaj de 0,100 – 0,500kg
C /superioară, sănătos, uscat, fără
lectroni străini vizibili, culoare lec.
Ambalaj de 0,100 – 0,500kg.
C/superioară. Ambalaj de 0,100 – 0,200
kg. HG 1523 din 29.12.2007
Ambalaj 0,100 – 0,500 kg, c/superioară.
GOST 171-81
Ambalaj de 0,100 – 0,500 kg.
HG nr.206 din 11.03.2009
Lotul 13

15851000
-8

Paste făinoase,
spagheti “Spicușor”

kg

2500

Paste făinoase
diferite forme

kg

3500

de

Grupa C, clasa 1, c/superioară. Ambalaj
de 5- 18 kg.
67 041.67
ISO
Grupa C, clasa 1, c/superioară, ambalaj
de 5 kg. ISO
Lotul 14

15612100
-2

Făină albă de grîu,
calitate superioară

kg

8000

Calitate superioară. Saci de 50 kg
HG nr.68 din 29.01.2009
Lotul 15

15811100
-7

Pîine albă

kg

44000

15811100
-7

Piine de secară

kg

25000

Albă din făină de grîu fortificată cu fier
şi acid folic calitate superioara, feliată.
Ambalată ermetic, cu greutatea 0,430
kg. Se livrează cu transport specializat
pentru produsele de panificaţie.
ISO
Secară, feliată. Ambalată ermetic, cu
greutatea 0,500 kg. Se livrează cu
transport specializat pentru produsele de
3

43 333.33

15811500
-1

15811500
-1

Biscuiţi
cu unt

„de ovas”

Biscuiţi
„pentru
copii” cu lapte

kg

2800

kg

2800

panificaţie.
ISO
Fără grăsimi hidrogenizate, fără lapte
condensat. Ambalaj de la 3 - 6 kg. Se 595 805.56
livrează cu transport specializat pentru
produsele de panificaţie.
ISO
Fără grăsimi hidrogenizate, fără lapte
condensat. Ambalaj de la 3 – 6 kg. Se
livrează cu transport specializat pentru
produsele de panificaţie. ISO
Lotul 16

15898000
-9

Drojdie presată

kg

350

Ambalaj de 0,050 – 0,500 kg
GOST 171-81

14 583.33

Lotul 17
15811000
-6

Covrigei uscati

kg

2700

Fără grăsimi hidrogenizate, fără lapte
condensat. Ambalaj de 0,5 kg. Livrare
cu transport specializat pentru produsele
de panificaţie. HG nr.775 din
03.07.2007

45 000.00

Lotul 18
03211200
-5

Crupe de porumb

kg

3000

15613631
0-4

Crupe de mei

kg

3000

Ambalat in pachet de 1 kg
Acte ce denota calitatea produsului: - Certificat
de inofensivitate;.
Ambalat in pachet de 1 kg
Acte ce denota calitatea produsului: - Certificat
de inofensivitate;.

49 000.00

Lotul 19

15613310
-4

Arpacaș

kg

2300

Crupe de arnăutcă

kg

3500

Crupe de orz
mărunțit

kg

2600

Ambalat in pachet de 1 kg Acte ce denota calitatea
produsului: - Certificat de inofensivitate;.
Ambalat in pachet de 1 kg
Acte ce denota calitatea produsului: - Certificat de
inofensivitate;.
Crupe de orz mărunțit
Acte ce denota calitatea produsului: - Certificat de
inofensivitate;.

56 758.33

Lotul 20
15625000
-5

Crupe de griş

kg

2800

Ambalat in pachet de 1 kg
Acte ce denota calitatea produsului: - Certificat
de inofensivitate;

21 466.67

Lotul 21
15613380
-5

Fulgi de ovăs

kg

3300

Ambalat in pachet de 1 kg Acte ce denota
calitatea produsului: - Certificat de
inofensivitate;.

28 875.00

Lotul 22
15613310
-4

Hrișcă, boabe întregi

kg

5000

03211300
-6

Orez, bob întreg

kg

5500

Ambalat in pachet de 1 kg Acte ce denota
calitatea produsului: - Certificat de
inofensivitate;.
Ambalat in pachet de 1 kg, rotund șlefuit. Acte
ce denota calitatea produsului: - Certificat de
inofensivitate;.

Lotul 23

15511000
-3

Lapte (2,5%),
ambalaj 1 L.

Litri

14000
0

2,5%, ambalaj 1 L. Se livrează cu transport
specializat pentru produsele lactate, care necesită
regim termic special (frigider).
Acte ce denota calitatea produsului: - Declarația
sau certificatul de conformitate; - Contract pentru
executarea investigațiilor de laborator; La livrare
produsul va fă însoțit de certificat sanitarveterinar.

4

118 333.33

15530000
-2

Unt, grăsimea
(72,5%)

kg

15542000
-9

Brînză (5%) de vaci

15512100
-1

11000

Cu grăsimea 72,5%, fără adaos de grăsimi
vegetale, ambalat în pachet 0,200 kg. Se livrează
cu transport specializat pentru produsele lactate,
care necesită regim termic special (frigider).
Acte ce denota calitatea produsului: - Declarația
sau certificatul de conformitate; - Contract pentru
executarea investigațiilor de laborator; La livrare
produsul va fă însoțit de certificat sanitarveterinar.
Ambalaj de la 1 - 5 kg. Se livrează cu transport
specializat pentru produsele lactate, care necesită
regim termic special (frigider).
Acte ce denota calitatea produsului: - Declarația
sau certificatul de conformitate; - Contract pentru
executarea investigațiilor de laborator; La livrare
produsul va fă însoțit de certificat sanitarveterinar.
15 %, ambalaj 0,500 kg.
Se livrează cu transport specializat pentru
produsele lactate, care necesită regim termic
special (frigider).
Acte ce denota calitatea produsului: - Declarația
sau certificatul de conformitate; - Contract pentru
executarea investigațiilor de laborator; La livrare
produsul va fă însoțit de certificat sanitarveterinar.
2,5 %, ambalaj 0,500 kg.
Se livrează cu transport specializat pentru
produsele lactate, care necesită regim termic
special (frigider).

kg

16000

Smîntînă (15%)

kg

3300

15500000
-3

Chefir (2,5%)

Litri

17000

15551310
-1

Iaurt natural, în
pelicula,
fără Litri
adausuri

17000

1,5 %, ambalaj de peliculă 0,5 kg.
Livarea cu transport specializat pentru produsele
lactate, cu regim termic special (frigider).

15500000
-3

Caşcaval sau brînză
cu cheag tare 45%

2900

Ambalaj 1 - 4 kg, în parafină, fără adaos de
grasimi vegetale.
Se livrează cu transport specializat pentru
produsele lactate, care necesită regim termic
special (frigider).

kg

4 059 722.22

Lotul 24
15332200
-6
15331411
-1
15321000
-4
15320000
-7
15331132
-1

Magiun, (mere,
caise, gutui, prune,
piersici)

kg

3000

buc.

6000

Suc 100% din fructe
în asortiment

litri

23000

Suc din roşii,

litri

5000

Mazăre verde
conservată

buc.

5500

Roşii în suc propriu

Magiun / gemuri din fructe în asortiment sterilizat
(gutui, prune, caise, persici, mere) calitate
superioră în borcane din sticla de la 0,375 - 0,400
kg.
Acte ce denotă calitatea produselor: Certificat de
conformitate sau certificat de inofensivitate.
Fără oţet în borcane 0,720 gr.
100% din fructe cu mai putin de 5 gr zahăr la 100
ml în asortiment limpezit, fără nectar, pachet
tetra-pak de 2 litri.
Pachet tetra-pak de 2 litri.

481 875.00

Calitatea I, borcan 0,690 - 0,720 kg. Roada anului
2019.

Lotul 25
15421000
-5

Ulei rafinat
dezodorizat de
floarea soarelui
Ulei de floarea
soarelui nerafinat

kg

3500

Rafinat,dezodorizat,limpede,transparent,de
culoare galbena, fără sedimente, ambalaj 5 litri
(4,6 kg)

kg

1300

Presat la rece. Ambalaj de 1 litru (unitatea de
măsură kg)

82 916.67

Lotul 26
03322130
-9

Verdeaţă
asortiment
pătrunjel)

în
(mărar, kg

400

Proaspătă, fără impuritaţi, în asortiment.
Lotul 27
5

24 074.07

03322130
-9

Mere
proaspete(autohtone)

kg

25000

Mere curate, neatacate de vătămători, fără
lovituri, fără deteriorărimarime medie.
Ambalate în lazi.HG nr.929 din

162 037.04

31.12.2009
Lotul 28
15872400
-5
15830000
-5

Sare iodată

kg

3000

Zahăr rafinat

kg

20000

Ambalat în pachet de 1 kg
GOST 13830-97
Ambalat în saci de 50 kg.
HG nr.774 din 03.07.2007

235 500.00

Lotul 29
15800000
-6

Rădăcină de ţelină

kg

2000

Varza de Pekin

kg

3000

Proaspătă, curată, sănătoasă, fără
impuritaţi.
HG nr.929 din 31.12.2009.

88 888.89

Lotul 30
Brocoli
15800000
-6

kg

2000

kg

2000

Conopida

Proaspăt, întreg, curat, sănătos, fără
materii străine vizibile.
HG nr.929 din 31.12.2009.
Proaspătă, întreagă, curată, sănătoasă,
fără materii străine vizibile.
HG nr.929 din 31.12.2009.

Total valoarea estimativă fără TVA

96 296.30

12 409 957.60

NOTA:Calcularea sumei ofertei: prețul unitar fără TVA și prețul unitar cu TVA calculat
conform INSTRUCȚIUNII DE UTILIZARE A IPO.
9.În cazul în care lectronica este împărțit pe loturi un operator economic poate depune
oferta: Pentru fiecare lot împarte;
10.Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
( lectron se admite sau nu se admite)

11.Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Livrarea şi descărcarea
produselor alimentare se face de către OE cu cantitatea strict solicitată conform comenzilor
(zilnic, săptămînal şi lunar).
12.Termenul de valabilitate a contractului: până la 31 decembrie 2019
13.Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
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 menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

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

1

Oferta

2

DUAE

3

Neimplicarea în practici
frauduloase și de corupere

4

Dovada înregistrării
persoanei juridice

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Original potrivit modelului F4.1 şi F4.2
confirmată prin semnătura electronică a OE.
Semnatură electronica OE
Declaraţie pe proprie răspundere, completată
în conformitate cu Formularul (F 3.4)
semnătura electronica a OE.
Certificat/decizie de înregistrare a
întreprinderii/extras din Registrul de Stat al
persoanelor juridice confirmată prin semnătura
6

Nivelul minim/
Obligativitatea

Da
Da
Da

Da

electronica a OE.
5
6

Actul ce atestă dreptul de a
livra bunuri
Informaţii generale despre
ofertant

7

Certificat de conformitate/
Certificat de inofensivitate

8

Certificat de atribuire a contului
bancar

9

Autorizația de funcționare – copie –
confirmată prin semnătura electronica a OE.
Original potrivit Formularului (F3.3)
semnătura electronica a OE.
eliberat/eliberată de un organ de ceritificare
acreditat- copie – confirmată prin semnătura
electronică a OE.
Copie, eliberat de banca deţinătoare de cont
semnătura electronică a OE.

Copie confirmată prin semnătura electronică a
OE. P.A. lotul nr. 1, 2 și 3 obligatoriu să fie
Autorizaţie sanitar veterinară pe livrate cu transport care necesită regim termic
special (cu frigider).
unitate de transport

Da
Da
Da

Da

Da

Produsele alimentare din lotul nr.8 să fie livrate
cu transport specializat .
10

Autirizaţie sanitară veterinară de
Copie confirmată prin semnătura electronică a
funcţionare al operatorului
OE.
economic participant

Da

11

Certificat de inofensivitate
(pentru toate produsele de
origine vegetală)

Copie confirmată prin semnătura electronică a
OE.

Da

12

Certificat de calitate şi de
provenienţă a materiei prime (
făină , grîu ) - pentru procurarea
produselor de panificaţie

Copie confirmată prin semnătura electronică a
OE.

Da

13

Confirmare de deţinere a
stocului de făină/grîu, (pentru
procurarea produselor de
panificaţie)

Copie confirmată prin semnătura electronică a
OE.

Da

14

Certificat pentru confirmarea
capacităţii executării calitative a
contractului de achiziţie

Copie confirmată prin semnătura electronică a
OE.

Da

15

Formularul ofertei

Original potrivit Formularului (F3.1)
semnătura electronică a OE.

Da

Original potrivit Formularului (F3.2) eliberata
de banca detinătoare de conturi sau prin
transfer la contul Autoritatii contractante.
Codul fiscal: 1007601009565
16

Garanţia pentru oferta in valoare contul IBAN :
de 1 % din suma totala a ofertei MD85TRPCDV518410A00784AA

Da

Cod bancar: TREZMD2X
contul bancar: 226614

18

Raportul financiar

Copie confirmată prin semnătura electronică a
OE.

Da

19

Certificat de efectuare
sistematică a plăţii impozitelor,
contribuţiilor

Copie- eliberat de Inspectoratul Fiscal
(valabilitatea certificatului conform cerinţelor
Inspectoratului Fiscal al RM) semnătura
electronică a OE.

Da

7

20

Certificat de deţinere a
abatorului, ori contract cu
deţinătorul de abatorului.

21

Livrarea şi descărcarea
Livrarea şi descărcarea produselor alimentare se
produselor alimentare se face de
face de către Vănzător cu cantitatea strict
către OE cu cantitatea strict
solicitată conform comenzilor (zilnic,
solicitată conform comenzilor
săptămînal şi lunar).
(zilnic, săptămînal şi lunar).

Copie cu semnătura electronică a OE.

Da

(Obligatoriu pentru lotul nr. 1,2 şi 3)

Da

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): licitația electronica
conform SIA RSAP 3 runde
18.Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
19.Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preţ
20.Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum
și ponderile lor: nu se aplică
Nr.
d/o

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

nu se aplică

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

până la: SIA RSAP

-

pe: 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: 60 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 de
stat
27.Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii
Europene: nu se aplică
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
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:
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31.Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunţ: .25.34.2019 trimis bap@tender.gov.md
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
participare
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 acceptă
(se specifică da sau nu)
35.Alte informații relevante: De expediat prim e-mail, sau a prezenta specificația de preț la AC
cu ștampila electronică a prețurilor unitare fără TVA și cu TVA calculate după rundele de
licitație ( aucțion ).

Conducătorul grupului de lucru: _______________
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____ Veronica PUIU

