ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea : Produse alimentare
prin procedura de achiziție : Concurs prin Cererea Ofertelor de Pret
1. Denumirea autorității contractante:
INSTITUTIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC OLIMP DIN or.SÎNGEREI
2. IDNO: 1012620012487
3. Adresa:
or.SÎNGEREI, str. INDEPENDENȚEI, 105
4. Numărul de telefon/fax: 0 262 21039, 0 262 81321
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: olimp.singerei@bk.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):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:
Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea
bunurilor/serviciilor
/lucrărilor solicitate

Unitatea
de
măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică
deplină solicitată,
Standarde de
referință

Calitate
superioară,ambala
te în pachete 1 kg
GOST 26791-89
Calitate
superioară,ambala
te în pachete 1 kg
GOST 5784-60
Calitate
superioară,ambala
te în pachete 1 kg
boabe întregi,
GOST 5784-60

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

1260

1

03211100-4

Crupe de grÎu

kg

180

2

03211400-7

Crupe de orz

kg

180

3

03211900-2

Hrișcă

kg

240

4

03222210-8

Lămîe proaspătă

kg

100

Proaspete, RMSE
06.3.50

2500

175

Calitate
superioară,ambala
te în pachete 1 kg
boabe despicate,
GOST 26791-89

1050

5

03212213-6

Mazăre uscată
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kg

1

1260

2400

6

03211300-6

Orez

kg

380

7

15111100-0

Carne de vită

kg

800

8

15119100-6

Carne de iepure
de casă

kg

430

9

15112000-6

Piept de pui
broiler

kg

1120

10

15112000-6

Pulpe de pui
broiler

kg

280

11

15221000-3

Pește HEC

kg

200

12

15230000-9

Scumbrie - hering

kg

80

13

15332250-1

Magiun de fructe

kg

65

14

15331462-3

Mazăre verde
conservată

kg

150
2

Calitate
superioară,ambala
te în pachete 1 kg
boabe întregi,
rotund GOST
26791-89
Produs fără
os,refregerat,cate
goria superioara
,în ambalaj
de polietilenă,cîte
3 kg,GOST 77955
Produs
refregerat,fiecare
carcasă ambalată
aparte,
GOST 27747-216
Fără os, categoria
I,refregerat,
ambalat cîte
1 kg, RTMD6737-690028001
2003
Calitatea
I,refregerate,în
cutie de carton de
5 kg,
cu greutatea a
unei pulpe nu mai
puțin de 400 gr.
GOST 25391-82
Fără cap,mășcat,
congelare
uscată,fără
glazură
de gheață, NFRP2000
File, marinată cu
condimente
speciale,ambalat în caldărușăde
masă plastica 1-2
kg,
NFRP-2000
În borcane de
sticlă,700-860
gr.sterilizate,
GOST 6929-88
Calitatea
superioara,
În borcane de
sticlă,700-860
gr.sterilizate,

4560

60000

47300

58240

8400

7800

4000

1170

1800

GOST 15842-90

15

15331427-6

Pastă de roșii

kg

40

16

15321800-2

Suc din fructe

lire

420

17

15421000-5

Ulei din floarea
soarelui

lire

400

18

15530000-2

Cașcaval cu
cheag tare

kg

100

19

15511100-4

Lapte pasterizat

lire

960

20

15530000-2

Unt dulce din
lapte de vaci

kg

320

21

15625000-5

Crupe de griș

kg

180

22

15612100-2

Făină de grîu

kg

30

23

15613380-5

Fulgi de ovăz

kg

100

24

15821200-1

Biscuiț smpli

kg

400

25

15821200-1

Turte
dulce(пряники)

kg

400
3

Fabricat din roșii,
de consistență
deasă, în borcane de 700-860
gr., SM 247-2004
În borcane de
sticlă de 3
litre,GOST
25892-83
Rafinat,dezodorat
,în butelie de 5
litre
HG nr.434 din
27.05.2010
Grasimea de
50%, GOST SM218-2001
Grăsime 2,5% în
pachete de
polietilena,1 l.
GOST 13277-79
Produs autohton ,
nesărat,cu
conținut de grăsime de 72,5%,
fără adaos de
grăsime vegetală,în pachete de
0,2 gr., GOST
137-91
Calitate
superioară,ambala
te în pachet de 1
kg. GOST 702297
Albă, calitate
superioară,ambala
tă în pachet
de 1 kg. SM 2022000
Calitate
superioară,ambala
te în pachet de 1
kg. GOST 2114993
Ambalate în cutie
de carton 3-4
kg,fără grăsime
de palimier,
GOST 24901-89
Ambalate în cutie
de carton3-4
kg,fără grăsime

1000

2940

7600

8500

6720

28800

1440

240

1000

7200

8800

26

15840000-8

Cacao

kg

1

27

15864100-3

Ceai

kg

20

28

15872300-4

Foi de Dafin

kg

1

29

15850000-1

Paste făinoase

kg

440

30

15872400-5

Sare iodată

kg

125

31

15831200-4

Zahar

kg

800

de palimier,
GOST 24901-89
Praf,100%
natural,pachet
100 gr.
GOST 108-76
Ceai
negru,pachete de
carton de
100 gr.
frunze mari, RST
AE-34
Ambalate în
pachete 10 gr.
GOST 17594-81
Calitate
superioară,figurat
e,classa I ,
GOST 87592,HG 775 din
03.07.2007
Ambalată în
pachete de
polietilenă cîte 1
kg
GOST 13830-97
Din sfeclă de
zahar,alb,categori
a I,ambalat în
saci de 50 kg,
GOST 21-94

2000

120

4400

375

8800

291743

Valoarea estimativă totală
9.

68

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
(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:
in termen de 48 ore de la receptionarea solicitarii prin telefon
12. Termenul de valabilitate a contractului:15 iunie 2020
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
(indicați da sau 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 aplică
(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 menționeazăinformațiile solicitate (DUAE,
documentație):
4

Nr.
d/o

Descrierea criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

1

DUAE

Semnat și ștampilat de către
operatorul economic

obligatoriu

2

Oferta

Formularul F3.1, Semnat și
ștampilat de către operatorul
economic

obligatoriu

3

Informatia despre participant
(original)

4

Certificatul de inregistrare a
participantului

5

Extras din registru de Stat de
inregistrare a participantului

6

Certificat de conformitate a
produsului alimentar (valabil)

7

Autorizarea sanitara -veterinara
de functionare

8

9

10

Autorizarea sanitara veterinara
de functionare a unitatii de
transport
Certificat de detinere a
laboratorului atestat pentru
efectuarea controlului permanent
asupra calitatii sau contract cu
asemenea laborator
Certificat de inofensivitate la
produsele de origine vejetala

Confirmata prin semnatura si
stampila
Xerocopia confirmata cu
semnatura si stampila
participantului
Xerocopia confirmata cu
semnatura si stampila
participantului
Xerocopia (clara si citibila)
confirmata cu stampila
participantului
Xerocopia (clara si citibila)
confirmata cu stampila
participantului
Xerocopia (clara si citibila)
confirmata cu stampila
participantului

obligatoriu
obligatoriu

obligatoriu

obligatoriu

obligatoriu

obligatoriu

Xerocopia (clara si citibila)
confirmata cu stampila
participantului

obligatoriu

Xerocopia (clara si citibila)
confirmata cu stampila
participantului

obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînseși 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: prețul cel mai scăzut
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
21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

până la: Informația o găsiți în SIA RSAP

-

pe: Informația o găsiți în SIA RSAP

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
5

Ponderea%

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: Achizitii.md
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 romană
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene: nu se aplică
(se specifică denumireaproiectului 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:nu se aplică
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunţ: nu a fost publicat
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 aplică
(se specifică da sau nu)

35. Alte informații relevante: nu se aplică

Conducătorul grupului de lucru: Șișcanu Ludmila

6

L.Ș.

