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ANUNŢ DE PARTICIPARE

privind de achiziţionare produselor alimentare pentru pacienții cu TBC pe a.2019
prin procedura de achiziţie: Licitaţie deschisă
1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP SR Hînceşti
2. IDNO: 1003605151372
3. Adresa: mun. Hînceşti, str. M.Hîncu 238.
4. Numărul de telefon/fax: (0269) 23235, 069302105.
5. Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: srhincesti@ms.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 în SIA RSAP
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să
participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor
bunuri :
Valoarea
estimată
Denumirea
(se va
Unitate
Specificarea tehnică
Cod
bunurilor/servic
Cantitate
indica
Nr. d/o
a de
deplină solicitată,
CPV
iilor/lucrărilors
a
pentru
măsură
Standarde de referinţă
olicitate
fiecare lot
în parte ),
MDL
produselor
1580000 alimentare
Lotul 1
555000,00
0-6
pentru pacienții
cu TBC
15811100-7

Pîine

Buc.

26000

15811000-6

Unt

Kg

600

15511100-4

Ouă de găină

Buc

43000

15500000-3

Chefir

Lit

1000

15511100-3

Lapte

Lit

2300

15542000-9

Brînză de vaci

Kg

750

15512000-0

Smîntînă

Kg

800

15512000-0

Zahăr-tos

Kg

3500

15831200-4

Carne găuni, pulpe

kg

2100

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1

albă, din făină de grîu (franzele
0,4 kg) , calitate superioară SM
173:1997
vaci, tărănesc, din smîntînă
dulce, nesărat 72,5%, în pachet
de 0,200g GOST 37-91
Pentru consum alimentar,
dietice, marcate și mășcate. SM
89
degrasat, 2,5% grăsime, 0,5l în
pachete de polietilenă GOST
4929-84
de vacă pasterizat 2,5 %
grăsime, 1,0 l în pachete de
polietelenă GOST 13277-79
degrasată, cu grăsimea de 5% în
pachete de polietilenă, a cîte
5kg PT MD 67-00400053058:2001
cu conținut de grăsime 15% în
pachete de polietilenă de 0,5 l
TU10.02.02.789.09.-89 SM
ambalat 1kg, calitate superioară
GOST 21-94
De pasare,, calitate superioară
GOST 25391-82

15112130-6

Fulgi de ovăs

kg

900

ambalat 1kg, calitate superioară
GOST 21149-93

15613380-5

Paste fainoase

kg

1000

15331130-7

Mazăre uscată

kg

1000

15613300-1

Crupe de hrişcă

Kg

1700

15614100-6

Orez

kg

1000

15331130-7

Ulei de floarea-soarelui

litri

600

Grupa C, din soiuritari de grîu,
cal.I, în sortiment GOST 87592
Şlefuită întrega, ambalat 1kg,
calitate superioară PT MD 6738869887-03
din boabe întregi, de fierbere
rapidă, ambalat 1kg, calitate
superioară GOST 5550-74
Şlefuit întreg, ambalat 1kg,
calitate superioară GOST 629293
Rafina t și deodorant 1l PT MD
6705691233-001

1320000-4

Suc de fructe şi legume

litri

2000

De fructe şi legume, în pachet
de 1l. SM 243

15811100-7

Chifle
biscuit/napoletane

kg

700

Chifle biscuit/napoletane
SM173:1997

15614100-6

pește Hec

Kg

2000

Înghețat hec GOST 20057-96

1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
Valoarea

estimativă

Totală

555000,00

Nota specială: Coș alimentar în suma alocațiilor pentru anul 2019;livrare zilnică, nr. mediu de bolnavi -52, în
sumă de 35 lei zilnic contra bonului alimentar, conform ordinului MS 540, din 23.04.1985.3474 Ccal.norma zilnică

8.

În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi;

9.

Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

10. Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: Ianuarie – decembrie 2019,
zilnic, conform necesităţilor reale.
Ianuarie – decembrie 2019, —- zilnic pe parcursul anului 2019 (conform bonuri
speciale) la regiunea IMSP SR Hînceşti.
11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019
12. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai
în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu
13. 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; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE,
documentaţie):
Nr.
d/o

Descrierea criteriului/cerinţei

Mod de demonstrare a
îndeplinirii criteriului/cerinţei:

Nivelul minim/
Obligativitatea

1.

Formularul standard al Documentului Original confirmat prin aplicarea
Unic de Achiziţii European
ştampilei şi semnăturii
Participantului.

Da

2.

Dovada înregistrării persoanei
juridice
Formularul ofertei completată în
conformitate cu Formularul (F 3.1)

Da

3.

- copie, cu ştampila şi semnătura
Participantului;
- în original, cu ştampila şi
semnătura Participantului;
2

Da

4.

Garanţia pentru ofertă – formularul
garanţiei bancare completată în
conformitate cu Formularul (F 3.2)

5.

Specificaţii tehnice completată în
conformitate cu Formularul (F 4.1)
Specificaţii de preţ completată în
conformitate cu Formularul (F 4.2)
Certificat de atribuire al contului
bancar eliberat de banca deţinătoare
de cont

6
7.

8.
Certificat de efectuare sistematică a
plăţii impozitelor, contribuţiilor

9.

Autorizaţie sanitară-veterinară de
funcţionare al transportului auto

10.

Ultimul raport financiar

11.

Autorizaţie sanitară de funcţionare
sau contractul

12.

Certificat de conformitate

13.

Certificat igienic sau sanitar sau
inofensivitate sau Sanitar Veterinar,
eliberat de organul abilitat (Agenţia
Naţională pentru Siguranţa)

14

Garanţie de bună execuţie (F 3.3.)

- în original, garanţie bancară în
original sau ordin de plată, emisă
de o bancă comercială;
Termenul de valabilitate al
garanţiei să fie egal cu termenul de
valabilitate al ofertei (30 zile).
- în original, cu ştampila şi
semnătura Participantului;
- în original, cu ştampila şi
semnătura Participantului;

Da

- în original sau copie cu ştampila
şi semnătura Participantului;

Da

- eliberat de Inspectoratul Fiscal
(valabilitatea certificatului –
conform cerinţelor Inspectoratului
Fiscal al Republicii Moldova, în
original sau copie cu ştampila şi
semnătura Participantului;
- eliberată de organul abilitat,
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului;
- original (copie) confirmată cu
semnătura şi ştampila
Participantului;
- eliberată de organul naţional
abilitat;
- copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului;
- eliberat de Organismul Naţional
de Verificare a conformităţii
produselor.
– copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului;
- confirmată prin ştampila şi
semnătura Participantului

Da

Da
Da

Da

Da

Da

Da

Da

- în original, garanţie bancară în
original sau ordin de plată, emisă
de o bancă comercială;

14. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Preţul cel mai scăzut
15. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

până la: 1400

-

pe: indicată în SIA RSAP

16. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
17. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
18. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
3

Ofertele întîrziate vor fi respinse.
19. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română
20. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor:
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor
Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
21. Garanţia pentru ofertă: Oferta trebuie să fie însoţită de garanţie pentru ofertă în valoare
de 1 %. în formă de: garanţie bancară şau transfer la contul autorităţii.
22. Garanţiei de bună execuţie: 5% din valoarea contractului cu TVA
Conducătorul grupului de lucru: Petru Ciubotaru __________________

Ex:Victor Goroholschi
Tel: 0269 22634, 069302105.

4

L.Ş.

