ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea set de produse alimentare pentru pacienţii bolnavii de tuberculoză prin procedura
de achiziție licitație publică
1. Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul raional Orhei
2. IDNO: 1003606150028
3. Adresa: str. C. Negruzzi 85, mun. Orhei
4. Numărul de telefon/fax: 023522448/023521254
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: srorhei@ms.md/ astratulat1@gmail.com
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 , www.mtender.gov.md
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/l
ucrărilor solicitate

Unitatea
de
măsură

Cantitatea

Carne de pasăre congelată

Kilogram

1800

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de
referință

Lotul I: Set de produse
alimentare pentru
pacienții bolnavi de
tuberculoză
1.1

15112000-6

1.2

15131120-2

Salam

Kilogram

1500

1.3

15131120-2

Crenvuşte

Kilogram

1500

1.4

15131310-1

Pate din carne de găină

Kilogram

1600

1.5

03142500-3

Ouă

Bucată

17700

1.6

15541000-2

Brînză de vaci 5%

Kilogram

860

1.7

15511100-4

Lapte pasteurizat 2,5%

Litru

1200

1.8

15551000-5

Chefir 2,5 %

Litru

1100

1.9

15512000-0

Smîntînă 10 %

Kilogram

850

1.10

15530000-2

Unt cu grăsimi animaliere
min. 72,5%

Kilogram

800

15540000-5

Caşcaval cu cheag tare
fracţia masică de greutate
raportată la substanţa
uscată de 45-50 %

Kilogram

300

1.11

1

Congelată, Standard: H/G nr.696 din
04.08.2010 „Carne-materie
primă.Producere, import și comerț”
Standard: HG Nr. 720 din 28.06.2007
"Produse din carne"
Standard: HG Nr. 720 din 28.06.2007
"Produse din carne"
Standard: H/G nr.696 din
04.08.2010 „Carne-materie
primă.Producere, import și comerț”
Ouă de găină dietetice, măşcate, cu
ştampila vizibilă. Standard: H.G
nr.1208
din 27.10.2008 ”Norme sanitar
veterinare
privind comercializarea ouălor pentru
consum uman”
Standard: H/G nr.611 din 05.07.2010
cu privire la aprobarea Reglementării
tehnice ”Lapte si produse lactate”
Standard: H/G nr.611 din 05.07.2010
cu privire la aprobarea Reglementării
tehnice ”Lapte si produse lactate”
Standard: H/G nr.611 din 05.07.2010
cu privire la aprobarea Reglementării
tehnice ”Lapte si produse lactate”
Standard: H/G nr.611 din 05.07.2010
cu privire la aprobarea Reglementării
tehnice ”Lapte si produse lactate”
Standard: H/G nr.611 din 05.07.2010
cu privire la aprobarea Reglementării
tehnice ”Lapte si produse lactate”
Standard: H/G nr.611 din 05.07.2010
cu privire la aprobarea Reglementării
tehnice ”Lapte si produse lactate”

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

Pește congelat "Merluciu" trunchi
(fără cap și coadă). Standard: GOST
20057-96..
Standard: SM GOST 7454-2008,
Standard: H.G nr.291 din 22.04.2014
”Cerințe de calitate pentru orez și
crupe de orez”
Standard :GOST 5550-74

1.12

15221000-3

Peşte congelat fără cap
"Merluciu"

Kilogram

1300

1.13

15897200-4

Conserve din peşte în ulei

Kilogram

1800

1.14

15610000-7

Crupe de orez

Kilogram

1300

1.15
1.16
1.17

15610000-7
15610000-7
15610000-7

Crupe de hrişcă
Crupe de arpacaş
Crupe de grîu sfărîmate

Kilogram
Kilogram
Kilogram

1500
1350
1380

1.18

15610000-7

Crupe de orz

Kilogram

1300

Standard: ГОСТ 28672-90

1.19

15610000-7

Crupe de ovăz

Kilogram

1300

Standard:GOST 21149-93

1.20

15850000-1

Paste făinoase

Kilogram

1500

1.21

15821200-1

Biscuiţi zaharoşi în
asortiment

Kilogram

1500

1.22

15831000-2

Zahăr

Kilogram

2500

1.23

15863200-7

Ceai negru

Kilogram

20

1.24

15421000-5

Ulei din seminţe de
floarea soarelui rafinat şi
deodorat

Litru

2500

Standard: GOST 5784-60
Standard: GOST 9353

Standard: H/G nr.775 din 03.07.2007
”Produse de panificație și paste
făinoase”
Standard: SM DSTU 3781-98
Standard: H/G nr.774 din 03.07.2007
”Zahăr. Producerea și
comercializarea”
Standard: H.G nr.206 din 11.03.2009
”Cafea. Extracte de cafea si de
cicoare.Ceaiuri și produse de ceai"
Rafinat dezodorat Ambalaj -1 L.
Standard: H/G nr.434 din
27.05.2010 ”Uleiuri vegetale
comestibile”
755270,00

Valoarea estimativă totală

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta : Pentru
lotul întreg;
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Livrarea va fi efectuată zilnic,la magazinul
amplasat în or. Orhei, pe parcursul anului 2020, în baza tichetului semnat, şampilat şi eliberat de medicul
ftiziopneumolog din cadrul IMSP Spitalul raional Orhei în valoare de 35 de lei
Condiții Incoterms 2013, DDP
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020
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
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
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):
Descrierea criteriului/cerinței

Nr.
d/o

1.

2.

Oferta

DUAE

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:
– original - conform formularului F 3.1, F
4.1 şi F 4.2 din Documentatia Standard
confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice;

Nivelul minim/
Obligativitatea

Obligatoriu

– original – semnat electronic
Obligatoriu

2

3.

4.

Extras din Registrul persoanelor juridice/
Certificatdeînregistrare a întreprinderii

– copie – emis de Camera Înregistrării de
Stat(Ministerul Dezvoltării
Informaţionale), semnat electronic;

Certificat de atribuire a contului bancar

– copie – eliberat de banca deţinătoare de
cont, semnat electronic;

Obligatoriu

Obligatoriu

Certificat de efectuare sistematică a plăţilor
impozitelor, contribuţiilor

– copie– eliberat de Inspectoratul Fiscal (
valabilitatea certificatului – conform
cerinţelor Inspectoratului Fiscal al
Republicii Moldova ), semnat electronic;

6.

Autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare a
agentului economic participant

eliberată de ANSA - semnat electronic.

7.

Certificat de deţinere a abatorului sau contract
cu asemenea abator (pentru poz. 1.1)

– original/copie - semnat electronic

8.

Prezentarea de dovezi privind conformitatea
produselor

Certificat sanitar-veterinar (pentru poz.
1.5); Certificat de inofensivitate/aviz
sanitar (pentru poz. 1.14-1.19, 1.23;1.24);
Certificat/declaraţie de conformitate
(pentru poz. 1.1-1.4; 1.6-1.13; 1.20-1.22)–
copie - semnat electronic

Obligatoriu

5.

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

9.

Garanția pentru ofertă, ce constituie 1% din
valoarea ofertei fără taxa pe valoare adăugată

- Original/copie, conform cerințelor din
documentația standard - semnat electronic;

Obligatoriu

10.

Garanție de bună execuție 5 %

- Original- la semnarea contractului de
achiziții, conform cerințelor din
documentația standard

Obligatoriu

11.

Condiţii de livrare obligatorii*

-Livrarea de la magazin se efectuează în
baza bonului detaşabil eliberat de instituţia
medicală pacientului cu valoarea
echivalentă de 35 lei pe zi.
- Pacientul se poate prezenta cu fiecare bon
separat pentru o zi sau cu mai multe
bonuri.
- Pacientul este în drept să valorifice orice
poziţie în cantităţile necesare la suma de 35
lei.
- Magazinul este obligat să livreze tot
sortimentul de produse contractate,
solicitate de pacient.
-Magazinul trebuie să fie amplasat pe
teritoriul or. Orhei

Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii
negociate), după caz: art. 53 alin (9) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordulcadru, 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: Cel mai mic preț , pe lotul întreg și
corespunderea cu cerințele de la p. 8 și p.15
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și
ponderile lor: Nu se aplică
21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

până la: [ora exactă] Conform informației din SIA RSAP “MTender” (www.mtender.gov.md)

-

pe: [data] Conform informației din SIA RSAP “MTender” (www.mtender.gov.md)
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