ANUNȚ DE PARTICIPARE
Privindachiziționarea:Produse alimentare conform necesităţilor

IMSP Spitalul de Psihiatrie Orhei pentru sem. 4-lea , anul 2022
1. Denumireaautoritățiicontractante:IMSP Spitalul de Psihiatrie Orhei
2. IDNO: 1003606150039
3. Adresa: or. Orhei str. Dubăsari nr.2;
4. Număruldetelefon/fax: 067704729
5. Adresa de e-mail și de internet a autoritățiicontractante:imsp.sp.imsp@ms.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se vaputeaobțineaccesul la documentația de atribuire:
documentația de atribuireesteanexată la procedură SIA RSAP(MTender)
7. Tipulautoritățiicontractanteșiobiectul
principal
de
activitate
(dacăestecazul,
mențiuneacăautoritateacontractantăeste o autoritatecentrală de achizițiesaucăachizițiaimplică o
altăformă de achizițiecomună): Instituție Medico – SanitarăPublică;
8. Cumpărătorulinvităoperatoriieconomiciinteresați, care îi pot satisfacenecesitățile, săparticipe la
procedura de achizițieprivindlivrareaurmătoarelorbunuri:

Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea
bunurilor/serviciilor/lucrărilor
solicitate

Unita
tea
de
măsu
ră

Cantit
atea

270

Specificarea tehnică
deplină solicitată,
Standarde de referință

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

Lotul 1
15800000-6

Peşte congelat “Merluciu
Peşte congelat “Merluciu”

Kg

1

15800000-6

Lotul 2
Diverse produse alimentare
Zahăr tos

Kg

900

5

15800000-6

Drojdie 50gr.

kg

3

6

15800000-6

Sare iodată

Kg

150

7

15800000-6

Oţet de masă

Buc

60

8

15800000-6

Ceai negru

Kg

20

9

15800000-6

Bicarbonat de sodiu

Buc

35

ambalaj original de la
producător de 1 kg. GOST:
1465-72
9% ambalat in sticle de 1 L.
GOST: 6968-76
ambalaj de 0,1-0,2 kg.
GOST193-7-90
Cutie 0,5 kg. GOST: 2156-76

300

rafinat dezodorizat în sticle
de 5 L

1

10 15800000-6
Ulei rafinat
Digitally
signed by Cornea Gheorghe
Date: 2022.09.21 09:53:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L
1

fără cap, fără măruntaie,
GOST 20057-96
Valoare estimativă totală per lot: 12746,70

din sfeclă de calitate
standard, la sac.
GOST 171-81

11

15800000-6

12

15800000-6

Paste de roşie
Magiun din fructe, în borcan
0,860 gr.

1

15800000-6

Lotul 3
Produse de panificație și de
cofetărie
Biscuiți cu lapte topit

2

15800000-6

Paste făinoase.c/sup

Borcan
Borcan

concentr. de 25%, borc.
0,720 kg. STAS 3343-89
sterilizat calitate superioară
154
în borcane de sticlă.GOST
6929-88
Valoare estimativă totală per lot:
270

Kg

200

Ambalat la cutie de 5 kg.

Kg

300

calitatea superioară la 1 kg.
Valoare estimativă totală per lot:

1

15800000-6

Lotul 4
Produse alimentare,,Crupe”
Crupe de mei

2

15800000-6

Crupe de griş

Kg

150

3

15800000-6

Crupe de ovăs

Kg

300

4

15800000-6

Crupe de grâu

Kg

350

5

15800000-6

Crupe de grâu ”Arnautca”

Kg

250

6

15800000-6

Crupe de orz

Kg

300

7

15800000-6

Crupe de arpacaş

Kg

300

8

15800000-6

Crupe de porumb

Kg

300

9

15800000-6

Crupe de hrişcă

Kg

200

10

15800000-6

Orez rotund şlefuit

Kg

200

11

15800000-6

Făină de grâu c/sup

Kg

400

Kg

250

2

calitatea superioară, ambalaj
la sac 20 kg .
GOST 572-60
HG 1191 din 23.12.2010
calitatea superioară, ambalaj
la sac de 20 kg.
GOST 572-60
HG 1191 din -623.12.2010
calitatea superioară, ambalaj
la sac 20 kg.
GOST 572-60
HG 1191 din 23.12.2010
calitatea superioară, ambalaj
la sac 20 kg .
GOST 572-60
HG 1191 din 23.12.2010
calitatea superioară, ambalaj
1 kg.
GOST 572-60
HG 1191 din 23.12.2010
calitatea superioară, ambalaj
1 kg.
GOST 572-60
HG 1191 din 23.12.2010
calitatea superioară, ambalaj
1 kg.
GOST 572-60
HG 1191 din 23.12.2010
calitatea superioară, ambalaj
1 kg.
GOST 572-60
HG 1191 din 23.12.2010
calitatea superioară, ambalaj
1 kg.
GOST 572-60
HG 1191 din 23.12.2010
şlefuit întreg calitate
superioară în ambalaj câte 1
kg. GOST 6292-93 HG 520
din 22.06.2010
calitatea superioară saci
ambalaj 1-10kg
HG 68 din 29.01.2009

35221,22

9000,00

HG 520 din 22.06.2010
12

15800000-6

Mazăre uscată

Kg

13

15800000-6

Fasole uscată

Kg

200

calitatea superioară, ambalaj,
1-20 kg. GOST 26791-89
300
calitatea superioară, ambalaj,
1 kg. GOST 26791-89
Valoare estimativă totală per lot:

Lotul 5

40000,00

15800000-6
15800000-6
15800000-6
15800000-6
15800000-6
15800000-6

Fructe, legume și produse
conexe
Cartofi noi calitate superioară
Ceapă
Morcovi
Sfeclă roșie
Varză
Mere

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

1500
GOST 27166-86
800
GOST 27784-9
800
GOST: 29270-95
800
GOST: 29270-95
1500
GOST: 29270-95
400
GOST: 29270-95
Valoare estimativă totală per lot: 32644,00

1

15800000-6

Lotul 6
Produse origine animală(carne
de pasăre)
Carne de pasăre

Kg

700

2

15800000-6

Ouă dietetice de găină

Buc

15800000-6

Lotul 7
Produse origine animală(carne
de vită cat. I)
Carcasă de porc congelată

1
2
3
4
5
6

2

1
2

15800000-6
15800000-6

Lapte
Chefir

3

15800000-6

4

Lotul 8
Produse lactate

kg

găini congelate de fierbere
rapidă, cat. I.
1800 dietetice categoria B, cu
greutatea nu mai mică de 63
gr.
Valoare estimativă totală per lot:

200

congelată
Valoare estimativă totală per lot: 16000,00

L
L

1 200
150

Brânză de vaci

Kg

250

15800000-6

Smântână

pac

500

5

15800000-6

Unt

pac

1750

6

15800000-6

Spred bruterbrodnîi ambalat

pac

1800

7

15800000-6

Cașcaval (brănză cu cheag tare
50%)

kg

150

1

15800000-6

Lotul 9
Mezeluri (parizer,crenvurște)
Parizer «Doctorskaia»

21375,00

2,5 % grăsime, ambalaj 1 litru
2,5 % grăsime, ambalaj 0,5
litru
9 % grăsime, ambalat 0,5 kg,
fără grăsimi vegetale
15 % grăsime, ambalat cu
peliculă
72,5 % grăsime, ambalat în
unități de 0,2 kg
61,5% grăsime ,ambalat în
unități 0,2 kg
(brănză cu cheag tare 50%)

Valoare estimativă totală per lot: 140871,00
Kg

3

250

în membrană naturală, calitate
superioară.
Valoare estimativă totală per lot: 20000,00

9. Încazulîn care contractual esteîmpărțitpeloturi un operator economic
poatedepuneoferta (se vaselecta):
 Pentrumaimulteloturi;
10. Admitereasauinterzicereaofertelor alternative: nu se admite.
11. Termeniișicondițiile de livrare/prestare/executaresolicitați: La depozitul autorității
contractante( DDP) or. Strășeni, str. Toma Ciorbă 11/1, condițiile de livrare se vor stabili de
comun acord;
12. Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2022
13. Contract de achizițierezervatatelierelorprotejatesaucăacestapoate fi
executatnumaiîncadrulunorprograme de angajareprotejată (dupăcaz): nu este cazul
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege
sau al unor acte administrative (după caz): nu este cazul
15. Scurtadescriere a criteriilorprivindeligibilitateaoperatoriloreconomici care pot
determinaeliminareaacestorași a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurileminime) al (ale)
cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiilesolicitate (DUAE, documentație):
Nr.

1

Denumirea documentului/cerințelor

Oferta financiară

Garanţia pentru oferta
2

3

4

DUAE

Demonstrarea eligibilității de către
ofertant/ candidat

Obl.

Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei:
Formularul ofertei (F3.1),
completat și semnat de către ofertant indicând:
 valoarea fără TVA, ( lei)
 valoarea cu TVA, ( lei)
 termen de execuţie–iunie 2019-ianuarie 2020
 termen de valabilitate al ofertei–se solicită 45 zile
Formularul (F4.1) Specificații tehnice,
Completa și semnat de către ofertant.
Formularul (F4.2) Specificații de preț,
completat și semnat de către ofertant.
Garanţie pentru ofertăemisă de către instituția

Da

Da

Da

financiară în valoare de 1 % din suma ofertei fără
TVA, Formularul (F3.2)

Terminul de valabilitate (solicitat-45 zile)
Documentul Unic de Achiziţii European
completa, semnat de către ofertant

Declarație de neîncadrare în situațiile ce determină
excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în
aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015,
Formularul (F3.5)
completat și semnat de către ofertant

Da
Da

Declarația privind conduita etică și neimplicarea
în practici frauduloase și de corupere, Formularul
(3.6), completat și semnat de către ofertant
Certificatul de înregistrare,
semnat de către ofertant.
5

Demonstrarea capacității de exercitare
a activității profesionale

Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice,
semnat de către ofertant.
Informaţie generală despre ofertant,Formularul
informativ (F3.7)completat și semnat de către ofertant.

4

Da
Da
Da

Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/servicii
solicitate de către autoritatea contractantă, semnat de
către ofertant, valabil la ziua desfășurării concursului.

Da

Autorizare de la producător, precum că ofertantul are
dreptul de a vinde și să implementeze astfel de
tehnologii,

Da

semnată de către ofertant.

6

Demonstrarea capacității economice și
financiare

Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor,
contribuțiilor la bugetul public național, eliberat de
Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii
Moldova),
semnat de către ofertant,valabil la ziua desfășurării
concursului.
 Lista livrărilor similare,declarație
privind experiența similară conform
Formularul (F3.9)
 Prezentarea contractului de livrare a bunurilor
similare, precum și procesul-verbal de recepție a
bunurilor.
operatorul economic va demonstra experienţa în

domeniul de activitate aferent
contratului ce urmează a fi atribuit:

8

10

11

Criteriul de evaluarea a ofertelor și
atribuire a contractului de achiziție

Cerințe obligatorii

Certificat de calitate şi de provenienţă a materiei prime
(pentru pozițiile făină, grîu) semnat de către ofertant
Certificat de deţinere a abatorului sau contract cu
asemenea abator (pentru pozițiile carne) semnat de
către ofertant:
Autorizația sanitar/veterinară de funcționare a unității
comerciale în raza or. Strășeni,
(pentru Lot 1), semnat de către ofertant
Certificat de deţinere a laboratorului atestat pentru
efectuarea controlului permanent asupra calităţii sau
contract cu asemenea laborator (pentru produse de
panificație )
Criteriul de evaluare: Prețul cel mai scăzut

Autoritatea contractantă va respinge oferta în cazul
în care:
 oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70
al Legii 131 din 03.07.2015.
 oferta nu corespunde cerinţelor expuse în
documentația de atribuire.
 ofertantul nu îndeplinește cerinţele și criteriile
de calificare și selecție.
 Oferta financiară nu are un preț fixat
 s-a constatat comiterea unor acte de corupere.
 Oferta, documentele legate de licitație vor fi
întocmite în limba de stat.
 Documentele justificative și literatura de
specialitate tipărită, certificatele de conformitate
pentru materialele solicitate care fac parte din
ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiția ca acestea
să fie însoțite de o traducere exactă a
fragmentelor relevante în limba de stat.
5

Da

obiectului

operatorul economic va prezentat:
 Certificat ce atestă că produsele sunt conforme
cerințelor normative ale Republicii Moldova .
 Autorizația sanitar-veterinară pe unitate de
transport sau Pașaport sanitar al transportului,
semnat de către ofertant

Asigurarea
standardelor calității

Da

Da

Da

Da

 Pentru eficientizarea examinării, evaluării și

comparării ofertelor, autoritatea contractantă
recomandă ofertanților să posede și să depună în
sistemul electronic SIA “RSAP”(MTender),
toate documentele solicitate în documentele de
atribuire, la momentul depunerii ofertei.

 Documentele din ofertă, în cazul cînd vor fi

solicitate de autoritatea contractantă pentru
confirmarea, privind corespunderea operatorului
economic clasat pe primul loc cu cerințele
stabilite în documentația de atribuire, să fie
prezentate în ordinea solicitată în tabel.

16. Motivulrecurgerii la proceduraaccelerată (încazullicitațieideschise, restrânseși al procedurii
negociate)nu este cazul
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordulcadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):Achiziția va fi prin licitație

electronică.

17. Condițiispeciale de care depindeîndeplinireacontractului (dupăcaz): Nu se aplică;
18. Criteriul de evaluareaplicatpentruadjudecareacontractului:
celmaimicprețpentrufiecare lot;
19. Termenullimită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

până la:conform SIA RSAP;

-

pe: conform SIA RSAP;

-

licitația electronică –informație găsiți în SIA RSAP

20. Adresa la care trebuietransmiseofertelesaucererile de participare:
Ofertelesaucererile de participarevor fi depuse electronic prinintermediul SIARSAP
21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile
22. Loculdeschideriiofertelor:prin intermediul SIARSAP. Oferteleîntârziatevor fi respinse.
23. Persoaneleautorizatesăasiste la deschidereaofertelor:
Ofertanțiisaureprezentanțiiacestora au dreptulsăparticipe la deschidereaofertelor, cu
excepțiacazuluicândofertele au fostdepuseprin SIA “RSAP”.
24. Limbasaulimbileîn care trebuieredactateofertelesaucererile de participare: Limba de stat
25. Respectivul contract se referă la un proiectși/sau program finanțat din fonduri ale
UniuniiEuropene: Nu
26. Denumireașiadresaorganismului competent de soluționare a contestațiilor:
AgențiaNaționalăpentruSoluționareaContestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefancel Mare șiSfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
27. Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor al UniuniiEuropeneprivindcontractul
(contractele) la care se referăanunțul respective (dacăestecazul): nu este cazul;
28. Încazulachizițiilorperiodice, calendarul estimate pentrupublicareaanunțurilorviitoare: Nu se
aplică;
6

29. Data publicăriianunțului de intențiesau, dupăcaz, precizareacă nu a fostpublicat un astfel de
anunţ:a fost transmis, nu este încă publicat.
30. Data transmiterii sprepublicare a anunțului de participare:
31. În cadrul procedurii de achizițiepublică se va utiliza/accepta:
Denumireainstrumentuluielectronic
Depunereaelectronică a ofertelorsau a cererilor de
participare
Sistemuldecomenzielectronice
Factura electronică
plățileelectronice

Se vautiliza/acceptasau nu
da
nu
da
da

32. Contractulintră sub incidențaAcorduluiprivindachizițiileguvernamentale al OrganizațieiMondiale
a Comerțului(numaiîncazulanunțurilortransmisesprepublicareînJurnalulOficial al
UniuniiEuropene): Nu
33. Alteinformațiirelevante: Nu se aplică.
Conducătorul grupului de lucru:

Cornea Gheorghe_______________________L.Ș.

7

