ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea produselor alimentare (anul 2020) şi a produselor alimentare
sezoniere (trimestrul I, anul 2020) prin procedura de Licitație Publică

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul raional Orhei
2. IDNO: 1003606150028
3. Adresa: str. Constantin 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

1

Denumirea
bunurilor/serviciilor/lucrărilor
solicitate

Unitatea
de
măsură

Cantit
atea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de
referință

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

Pâine din făină de grâu, calitatea I
Kilogram

30000

Din făină de grâu, calitatea I,
Standard: H/G nr.775 din 03.07.2007
”Produse de panificație și paste
făinoase”

Kilogram

3600

Standard: H/G nr.775 din 03.07.2007
”Produse de panificație și paste
făinoase”

1.1
15811100-7

Pâine din făină de grâu, calitatea I

180000,00

28800,00

Pâine din ameste de faină de griu și
făină de secară

2
2.1
15811100-7
3

Pâine din ameste de faină de griu și
făină de secară
Făină din grâu

1100

Faina de grîu (calitatea I) , fără miros
strain. HG nr. 68 din 29.01.2009,
Ambalat în pungă de hîrtie de max. 2
kg., eticheta vizibil imprimată cu
toate elementele de indentificare
aplicată corespunzător
pe fiecare unitate de produs.

7700,00

Kilogram

1400

Paste fainoase din faina dura, c/s,
(pene, cornișoare, sfredeluș și fidea),
de mărime medie.Calitate superioară.
Suprafață netedă, fără urme de făină,
translucide, în secțiune cu aspect
sticlos. Culoare alb-gălbuie uniformă,
gust și miros caracteristic, fără gust și
miros străin. Ambalate în pungi de
polipropilenă, cu masa netă de la 1 kg
pînă la 5kg, HG 775 din 03.07.2007

14000,00

Kilogram

1800

Biscuiți proaspeti cu un miros placut,
nesfaramati , calitate superioara.
Proprietati organoleptice: Forma bine

28620,00

3.1

15612120-8

Făină din grâu

Kilogram

Paste făinoase figurate, de calitate
superioară

4
4.1

15850000-1

5

Paste făinoase figurate, de calitate
superioară

Biscuiţi zaharoşi

5.1
15821200-1

Biscuiţi zaharoşi

1

conturată.Culoare galben-auriu,
Miros si gust placut, specific,
;Consistența: crocanti, ușor
friabili.Ambalaj: Cutii de carton, HG
nr. 775 din 03.07.2007.din
27.10.2008 ”Norme sanitar veterinare
privind comercializarea ouălor pentru
consum uman”
6
6.1

Pesmeti cu stafide
15610000-7

7
7.1

15610000-7

1200

Pesmeți cu stafide

38400,00

Chifle cu semincioare 100 g

buc

25000

Chifle cu semincioare, fără zahăr

37500,00

Kilogram

2000

Ambalat în pachete de 1 kg
Standard : GOST 6002-69

22000,00

Kilogram

2000

Crupe de hrişcă, miez, cu fierbere
rapidă , ambalat în pachete 1 kg.
Standard :GOST5550-74

23400,00

Kilogram

1000

Ambalat în pachete de 1 kg.
Standard: GOST 572-60

15200,00

Kilogram

2000

Ambalat în pachet de 1 kg. Standard:
H.G nr.68 din 29.01.2009”Făina,
grișul și tărâța de cereale”

16000,00

Kilogram

1200

Ambalat în pachete de 1 kg

7800,00

Kilogram

1000

Ambalat în pachete de 1 kg

8300,00

Kilogram

2000

Ambalat în pachete de 1 kg

16600,00

Kilogram

2000

Ambalat în pachete de 1 kg.
Standard:GOST 21149-93

21600,00

2000

Orez rotund şlefuit întreg calitatea I,
ambalat în pachete de min. 1 kg.
Standard: H.G nr.291 din
22.04.2014”Cerințe de calitate pentru
orez și crupe de orez”

26800,00

800

Mazare uscata slefuita, întreagă, c/s,
miros caracteristic, Nu se admite
prezența insectelor sau a acrienilor în
nici un stadiu de dezvoltare.
Ambalat în pachete de 1 kg.
Standard : H.G nr.205 din 11.03.2009
cu privire la aprobarea Reglementării
tehnice „Produse de leguminoase
proaspete şi uscate. Cerinţe de
comercializare”

4960,00

500

Fasole albe, uscate, zaharoase, de
mărime medie. Ambalate în pachete
de 1 kg. Nu se admite prezența
insectelor sau a acrienilor în nici un
stadiu de dezvoltare.
Standard: H.G nr.205 din 11.03.2009
cu privire la aprobarea Reglementării
tehnice „Produse de leguminoase
proaspete şi uscate. Cerinţe de
comercializare”

8750,00

Crupe de porumb, calitate
superioară
15610000-7

9

Crupe de porumb, calitate superioară
Crupe de hrişcă miez

9.1
15610000-7
10
10.1

Kilogram

Chifle cu semincioare 100 g

8
8.1

Pesmeti cu stafide

Crupe de hrişcă miez
Crupe de mei , calitate superioară

15610000-7

11

Crupe de mei , calitate superioară
Griş, calitate superioară

11.1
15625000-5
12
12.1

Arpacaş de grâu mărunţit
15610000-7

13
13.1

15610000-7

Arpacaş de orz
Arpacaş de orz mărunţit

15610000-7

15
15.1

Arpacaş de grâu mărunţit
Arpacaş de orz

14
14.1

Griş, calitate superioară

Arpacaş de orz mărunţit
Fulgi de ovăs

15613380-5

16

Fulgi de ovăs
Orez (bob înreg), calitate I

16.1
15611000-4

17

Orez (bob înreg), calitate I

Kilogram

Mazăre şlefuită întreagă uscată

17.1

15331130-7

18

Mazăre şlefuită întreagă uscată

Kilogram

Fasole albe uscate

18.1

15331130-7

Fasole albe uscate

Kilogram

2

19

Fructe uscate - mere

350

Mere uscate fără fum, feliate, fără
sîmburi.
Standard: H.G nr.1523 din
29.12.2007 „Fructe și legume uscate
(deshidratate)”

9485,00

Kilogram

350

Prune uscate, fără fum.
Standard: H.G nr.1523 din
29.12.2007 „Fructe și legume uscate
(deshidratate)”

10185,00

Kilogram

350

Standard: H.G nr.1523 din
29.12.2007 „Fructe și legume uscate
(deshidratate)”

9345,00

400

Mazăre verde conservată (din soiuri
cu bob zbârcit) calitatea superioară, în
borcane de 0,7-1 kg.
GOST 15842-90

4680,00

250

Gem din fructe sterilizat, calitatea I,
ambalat în borcane de max. 1 kg.
Standard: H.G nr.216 din 27.02.2008
„Gemuri, jeleuri, dulceţuri, piureuri
și alte produse similare”

7925,00

19.1
15332410-1

20

Fructe uscate - mere

Kilogram

Fructe uscate - prune

20.1
15332410-1
21

Fructe uscate - prune
Măcieş uscat

21.1
15332410-1
22

Măcieş uscat
Mazăre verde conservată

22.1
15331462-3

Mazăre verde conservată

Kilogram

Gem din fructe sterilizat în
asortiment în borcane

23
23.1
15332290-3
24

Gem din fructe sterilizat în asortiment
în borcane

Kilogram

Mușchi de bovină, refrigerat

24.1

15111000-9

25

Mușchi de bovină, refrigerat

Kilogram

1200

105600,00

Piept de pui/găină, refrigerat

1400

Piept de pui/găină, fileu fără os,
refrigerat. Ambalaj maxim 5 kg.
Standard: H/G nr.696 din 04.08.2010
„Carne-materie primă. Producere,
import și comerț” Se livrează cu
transport care necesită regim termic
special.

74200,00

3200

Refrigerat, cu fierbere rapidă, calitate
superioară, mărime medie. Standard:
H/G nr.696 din 04.08.2010 „Carnematerie primă. Producere, import și
comerț” Se livrează cu transport care
necesită regim termic special.

105600,00

Kilogram

1500

Fiert, din carne,ambalat în membrană
naturală, fără pete şi rupturi ale
membranei, fără aderenţe şi afluenţe
de compoziţie.Ccalitatea superioară.
Caracteristice
tipului de produs dat, cu aromă de
condimente, gust potrivit de sărat,
fără gust şi miros străin.
Standard: H/G nr. 720 din
28.06.2007 ”Produse din carne”. Se
livrează cu transport care necesită
regim termic special.

72750,00

Kilogram

2000

Pește congelat "Hec" trunchi (fără
cap și coadă). Greutatea nu mai puţin

66000,00

25.1

15112000-6

26

Piept de pui/găină, refrigerat

Kilogram

Pulpe de pui/găină refrigerate

26.1
15112000-6

27

Pulpe de pui/găină refrigerate

Kilogram

Salam

27.1

15131230-6

28
28.1

Calitate superioareă, deflaxat,
refrigerată, dezosată, fără tendoane,
fracţionată a câte max 5 kg, Se
livrează cu transport care necesită
regim termic special. Ambalată în
pachete/cutii de 1-5 kg
Standard: H/G nr.696 din 04.08.2010
„Carne-materie primă.
Producere, import și comerț”

Salam

Peşte de mare congelat
15221000-3

Peşte de mare congelat

3

de 0,35-0,4 kg/1 peşte Standard:
GOST 20057-96. Se livrează cu
transport care necesită regim termic
special.
29

Lapte 2,5 % pasteurizat , ambalaj
1litru

29.1
15511100-4
30

Lapte 2,5 % pasteurizat , ambalaj 1 litru

23000

Ambalaj 1,0 L
Standard: H/G nr.611 din 05.07.2010
cu privire la aprobarea Reglementării
tehnice ”Lapte si produse lactate”

188600,00

2300

Ambalată de producător în pachete
0,5-5 kg kg.
Standard: H/ G nr.611 din
05.07.2010 cu privire la aprobarea
Reglementării tehnice ”Lapte si
produse lactate”

83720,00

5200

2,5 % . Ambalaj 0,5 l
Standard: H/G nr.611 din 05.07.2010
cu privire la aprobarea Reglementării
tehnice ”Lapte si produse lactate”

44200,00

Kilogram

1100

Ambalaj 0,5 kg
Standard: H/G nr.611 din 05.07.2010
cu privire la aprobarea Reglementării
tehnice ”Lapte si produse lactate”

22000,00

Kilogram

15

Standard: H/G 338 din 11.05.11

3562,50

Kilogram

50

Standard: H/G 338 din 11.05.11

4500,00

Kilogram

50

Standard: H/G 338 din 11.05.11

4500,00

Litru

Brînză de vaci 5 %

31.1
15541000-2

31

Brînză de vaci 5 %

Kilogram

Chefir 2,5 % , ambalaj 0,5 litri

31.1
15551000-5
32

Chefir 2,5 % , ambalaj 0,5 litri

Litru

Smîntînă 10%

32.1
15512000-0
33

33.1
15884000-8
34

34.1
15884000-8
35

35.1
15884000-8
36

Smîntînă 10%
Amestec lactat uscat adaptat pentru
prematuri cu predominarea proteinei
din zer, proteina să fie mai mare de
2.2 gr./100 ml.
Amestec lactat uscat adaptat pentru
prematuri cu predominarea proteinei
din zer, proteina să fie mai mare de 2.2
gr./100 ml.
Amestec lactat uscat pentru nou
născuţi 0-6 luni, maximal apropiat de
laptele matern
Amestec lactat uscat pentru nou născuţi
0-6 luni, maximal apropiat de laptele
matern
Amestec lactat uscat pentru nou
născuţi 6-12 luni, maximal apropiat
de laptele matern
Amestec lactat uscat pentru nou născuţi
6-12 luni, maximal apropiat de laptele
matern
Unt nesărăt, min.72,5 %

Kilogram

3200

Unt min. 72,5%,din smintină dulce,
fără adaos de grăsimi
vegetale, ambalaj max.20 kg
Standard: H/Gnr.611 din 05.07.2010
cu privire la
aprobarea Reglementării
tehnice”Lapte si produse lactate”

Kilogram

1500

Rafinat, dezodorat
Ambalaj – max 5 L
Standard: H/G nr.434 din27.05.2010
”Uleiuri vegetale comestibile”

27000,00

Kilogram

3300

Zahăr-tos , calitate superioară. Abalaj
1kg.
Standard: H/G nr.774 din 03.07.2007
”Zahăr. Producerea și
comercializarea”

37950,00

Kilogram

400

Aluat foietaj cu drojdie, congelat.
Calitate superioară

9600,00

36.1

15530000-2

37

Unt nesărăt, min.72,5 %

Ulei de floarea soarelui

37.1
15421000-5
38

Ulei de floarea soarelui
Zahăr tos

38.1
15831000-2

39
39.1
40

262400,00

Zahăr tos

Aluat foietaj cu drojdie
15896000-5

Aluat foietaj cu drojdie
Ceai negru

4

Kilogram

170

Ceai negru ambalat în pachete de
max500gr, calitatea superioară
Standard: H/G nr.206 din 11.03.2009
”Cafea. Extracte de cafea si de
cicoare. Ceaiuri și produse de ceai”

Kilogram

10

Ambalat în pachet max. 250 gr.

550,00

Kilogram

500

Nesărată, Calitatea superioară,
Ambalaj -

8750,00

Litru

7000

Ambalaj tetrapac, max.21 litru.
Limpezit.

73500,00

Kilogram

90

Ambalat în pachet de max.250 gr.

3753,00

Kilogram

2

Ambalat în pachete.
Calitate superioară
Standard: GOST 17594-81

163,20

Kilogram

2

Ambalat în pachete.
Calitate superioară

453,40

Kilogram

300

Ambalaj - pachet 0,5 kg

4200,00

Kilogram

100

Cacao-praf, ambalaj- pachet max.
250 gr.

6400,00

40.1
15863200-7

41
41.1

15898000-9

42
42.1

15331425-2

43

Drojdie uscată pentru panificaţie, în
pliculețe
Drojdie uscată pentru panificaţie, în
pliculețe
Pastă de roșii
Pastă de roșii

Suc de mere

44

Condiment universal cu gust de găină
15870000-7

45

Condiment universal cu gust de găină
Frunză de dafin

45.1
15872300-4
46
46.1

15872100-2

Piper negru boabe
Bicarbonat de sodiu

15870000-7

48
48.1

Frunză de dafin
Piper negru boabe

47
47.1

Bicarbonat de sodiu
Cacao

15841000-5

49

Cacao
Sare iodată

49.1
15872400-5

50

Sare iodată

Kilogram

1000

Ambalat în pachet de 1 kg
Standard: H/G nr.596
din 03.08.2011”cu privire la
aprobarea unor măsuri de eradicare a
tulburărilor prin deficit de iod

3100,00

Cartofi ,Produse alimentare
sezoniere, trimestrul I, anul 2020
4500

Calibrul nu mai puțin de 80 mm,
Întregi, curați, sănătoși, neatacați de
vătămători, fără semne de alterare şi
lovituri. Ambalaj - saci de plase.

33750,00

850

Mărime medie, Întregi, curați,
sănătoși, neatacați de vătămători, fără
semne de alterare şi lovituri. Ambalaj
- saci de plase.

6375,00

1100

Mărime medie, Întregă, curată,
neramificată, sănătoasă, neatacată de
vătămători, fără semne de alterare şi
lovituri. Ambalaj - saci de plase.

6600,00

Kilogram

650

Calibrul nu mai puțin de 60 mm,
Întregă, curată, sănătoasă, neatacată
de vătămători, fără semne de alterare
şi lovituri. Ambalaj - saci de plase.

4875,00

Kilogram

1100

Mărime medie, Întregă, curată,
sănătoasă, neînfoiată, neatacată de
vătămători, fără semne de alterare şi
lovituri. Ambalaj - saci de plase.

6270,00

50.1
03212100-1
51

Cartofi

Kilogram

Morcov, Produse alimentare
sezoniere, trimestrul I, anul 2020
03221112-4

Morcov

Kilogram

Sfeclă roşie, Produse alimentare
sezoniere, trimestrul I, anul 2020

52

03221111-7

Sfeclă roşie

Kilogram

Ceapă, Produse alimentare sezoniere,
trimestrul I, anul 2020

53

03221113-1

Ceapă
Varză, Produse alimentare sezoniere,
trimestrul I, anul 2020

54
54.1
03221400-0
55

9350,00

Suc de mere

43.1

44.1

Ceai negru

Varză
Ouă de găină dietetice, Produse
alimentare sezoniere, trimestrul I,

5

anul 2019

Bucată

7500

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”

Kilogram

1000

Proaspete, fără semne de alterare.

55.1
03142500-3

Ouă dietetice de găină

03221300-9

Mere proaspetel, Produse alimentare
sezoniere, trimestrul I, anul 2019
Mere proaspete

56
56.1

TOTAL:

10500,00

5000,00
1 843 822,10

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta : Pentru
toate loturile;
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Livrarea pentru produsele alimentare va fi
efectuată la comandă, în termen de 5 zile de la comandă, pe parcursul anului 2020,/ pentru produsele
alimentare sezoniere va fi efectuată la comandă, în termen de 5 zile de la comandă, pentru perioada de trei
luni (trimestrul I, 2020) .
Condiții Incoterms 2013, DDP
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020/produse sezonie – 31.03.2020.
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 –
semnat electronic;

Nivelul minim/
Obligativitatea

Obligatoriu

– original - semnat electronic;
Obligatoriu

3.

4.

5.

6.

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;

Certificat de efectuare sistematică a plăţilor
impozitelor, contribuţiilor

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

Certificat de înregistrare oficială pentru
siguranța alimentelor

Copie – semnat electronic;

6

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

7.

Autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare a
agentului economic participant

eliberată de ANSA – copie, semnat
electronic;

8.

Autorizația sanitar-veterinară pe unitate de
transport

Copie – semnat electronic;

9.

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

Original potrivit formularului (F3.2)
eliberat de banca deținătoare de conturi/

Garanție de bună execuție 5 %

sau transfer pe contul autorității
contractante- semnat electronic;
Original - (emisă de o bancă comercială)
Sau
Copie - transfer la contul autorităţii
contractante

10.

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

11.

Certificat de deţinere a abatorului sau contract
cu asemenea abator

(pentru toate tipurile de carne)– copie semnat electronic;

Obligatoriu

12.

Certificat de calitate şi de provenienţă a
materiei prime (făină , grîu )

(pentru produse de panificaţie)- copie –
semnat electronic;

Obligatoriu

13.

Confirmare de deţinere a stocului de
făină/grîu, necesar îndeplinirii contractului de
achiziţie pe o perioadă de cel puţin 10 zile

(pentru produse de panificaţie)-copie semnat electronic;

Obligatoriu

Certificat pentru confirmarea capacităţii
executării calitative a contractului de achiziţie

(pentru produse de panificaţie)– original
– eliberat de Participant , care reflectă
următoarea informaţie : Experienţa
acumulată , performanţele ; semnat
electronic;

14.

Obligatoriu

Certificat de deţinere a laboratorului atestat
pentru efectuarea controlului permanent
asupra calităţii sau contract cu asemenea
laborator.

(pentru produse de panificaţie)- copie –
semnat electronic;

16.

Certificat sanitar-veterinar/veterinar

Copie- semnat electronic: pentru
produsele de origine animalieră

Obligatoriu

17.

Certificat de inofensivitate/aviz sanitar

Copie- semnat electronic;; pentru loturile:
8-18, 39-42,44-56.

Obligatoriu

18.

Certificat/declaraţie de conformitate

Copie- semnat electronic;; pentru loturile
1-7;19-38,43.

Obligatoriu

15.

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: Pentru fiecare lot, folosind criteriul ”cel
mai mic preț fără TVA”
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)

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

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA
RSAP(www.mtender.gov.md)

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
24. Locul deschiderii ofertelor:
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
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: La moment platform nu permite publicarea anunțului de intenție. Acesta va fi publicat în
conformitate cu legislația în vigoare.
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din SIA RSAP
“MTender”
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
Da
participare
sistemul de comenzi electronice
facturarea electronică
Da
plățile electronice
Da
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
35. Alte informații relevante:
Persoana responsabilă:
A. Fronea, specialit AP, tel: 078830509

Conducătorul grupului de lucru: Datii Valdimir
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