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Location: din
Moldova
instituțiile
cadrul DGASPFC

privind achiziționarea –Produse alimentare pentru
pentru perioada anului 2021

Fălești

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție –Licitație Deschisă
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: Direcția Generală Asistență Socială, Protecție a Familiei
și Copilului Fălești
2. IDNO: 1008601000190
3. Adresa: or.Fălești str. Ștefan cel Mare, 50
4. Numărul de telefon/fax: 0 259 24382, fax - 0 259 23425
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: daspfcfalesti@gmail.com;
daspfc-falesti.org
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 și pe
pagina web a DGASPFC Fălești daspfcfalesti@gmail.com;
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): Instituție bugetară cu obiect principal de activitate –
acordarea asistenței în domeniul social, protecție a familiei și copilului.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor
bunuri:
Nr. d/o

1.

Cod
CPV

158111
00-7

Denumirea
bunurilor/serviciilor/l
ucrărilor solicitate

Pâine în formă
(chirpic) 0,5 kg

Unitatea
de
măsură

Kg

Cantitatea

Specificarea tehnică
deplină solicitată,
Standarde de referință

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

1500

Pâine din făină de grâu
amestec calitatea 1 și 2 cu
masă de 0,5 kg. Aspect
exterior general: format
alungit, specific
sortimentului, neaplatizat;
miez în secțiune: masă cu
pori fini, uniformi, elastic
(după o ușoară apasare
revine imediat la stare
inițială) fără cocolașe sua
urme de făină nefrămîntată.
Aromă plăcută,
caracterisitică pâinii coapte.
Gust plăcut, fără gust acru
sau amar, fără scrânșet
datorat impurităților
minerale( pâmânt, nisip,
etc.). Producător autohton.
Standarde de referință HG
nr. 775 din 03.07.2007
GOST 26987-86. Acte ce
denotă calitatea produsului.
SM-173.Certificat sanitar
veterinar. Livrare: de 3 ori
pe săptămână în or. Fălești

12495,00

1

2.

3.

4.

1
158111
.
00-7
2

Pâine Borodino 0,3 kg

166

735

1
158111
.
00-7
3

Pâine de grîu 0,8 kg

Kg

1040

1
158111
.
00-7
4

Pâine de casă

kg

700

Pâine din făină de secară
85%, făină integrală de grâu
15%, maia, malț roșu,
coreandru, miere, sare, apă.
Plămădeala este infuzată pe
bază de cafea proaspăt
măcinată.Aspect exterior
general: format alungit,
specific sortimentului,
neaplatizat; miez în
secțiune: masă cu pori fini,
uniformi, elastic (după o
ușoară apasare revine
imediat la stare inițială) fără
cocolașe sua urme de făină
nefrămîntată. Aromă
plăcută, caracterisitică pâinii
coapte. Gust plăcut, fără
gust acru sau amar, fără
scrânșet datorat
impurităților minerale(
pâmânt, nisip,
etc.).Producător autohton.
Standarde de referință HG
nr. 775 din 03.07.2007
GOST 26987-86. Acte ce
denotă calitatea produsului.
SM-173.Certificat sanitar
veterinar. Livrare: de 3 ori
pe săptămână în or. Fălești
Pâine din făină de grâu
amestec calitatea 1 și 2 cu
masă de 0,8 kg. Aspect
exterior general: format
alungit, specific
sortimentului, neaplatizat;
miez în secțiune: masă cu
pori fini, uniformi, elastic
(după o ușoară apasare
revine imediat la stare
inițială) fără cocolașe sua
urme de făină nefrămîntată.
Aromă plăcută,
caracterisitică pâinii coapte.
Gust plăcut, fără gust acru
sau amar, fără scrânșet
datorat impurităților
minerale( pâmânt, nisip,
etc.). Producător autohton.
Standarde de referință HG
nr. 775 din 03.07.2007
GOST 26987-86. Acte ce
denotă calitatea produsului.
SM-173. Certificat sanitar
veterinar. Livrarea: de 4 ori
pe săptămână în s. Ciolacu
Nou
Pâine din făină de grâu
amestec calitatea 1 și 2 cu
greutatea de 0,9 kg. Aspect
exterior general: format
alungit, specific
sortimentului, neaplatizat;
miez în secțiune: masă cu
pori fini, uniformi, elastic
(după o ușoară apasare
2

10209,15

9630,4

5509,00

5.

6.

7.

1
158111
.
00-7
5

Hală 0,57 kg

Kg

2000

1
158112
.
00-8
6

Chifle cozonac cu
împlutura de mac sau
magiun

Kg

632

1
155420
.
00-7
7

Cornișoare cu
ciocolată 0,1 kg

Kg

166,2

revine imediat la stare
inițială) fără cocolașe sua
urme de făină nefrămîntată.
Aromă plăcută,
caracterisitică pâinii coapte.
Gust plăcut, fără gust acru
sau amar, fără scrânșet
datorat impurităților
minerale( pâmânt, nisip,
etc.). Producător autohton.
Standarde de referință HG
nr. 775 din 03.07.2007
GOST 26987-86. Acte ce
denotă calitatea produsului.
SM-173.Certificat sanitar
veterinar. Livrare: zilnic în
s. Glinjeni
Pâine din făină de grâu
amestec calitatea 1 și 2 cu
greutatea de 0,57 kg.
Aspect exterior general:
format alungit, specific
sortimentului, neaplatizat;
miez în secțiune: masă cu
pori fini, uniformi, elastic
(după o ușoară apasare
revine imediat la stare
inițială) fără cocolașe sua
urme de făină nefrămîntată.
Aromă plăcută,
caracterisitică pâinii coapte.
Gust plăcut, fără gust acru
sau amar, fără scrânșet
datorat impurităților
minerale( pâmânt, nisip,
etc.). Producător autohton.
Standarde de referință HG
nr. 775 din 03.07.2007
GOST 26987-86. Acte ce
denotă calitatea produsului.
SM-173.Certificat sanitar
veterinar. Livrarea zilnică în
s. Glinjeni
Calitate superioară din grâu
dur. Cu greutatea de 100 gr.
SM-173. Standard de
referinșă HG nr. 775 din
03.07.2007. Acte ce denotă
caliatatea
produsului.Certificat sanitar
veterinar. Livrarea: de 3 ori
pe lună or. Fălești; de 2 ori
pe săptămțnă în s. Ciolacu
Nou; de 3 ori pe săptămână
în s. Bocșa
Calitate superioară din grâu
dur. Cu greutatea de 100 gr.
Ambalate în polietilen. SM173. Standard de referinșă
HG nr. 775 din 03.07.2007.
Acte ce denotă caliatatea
produsului.Certificat sanitar
veterinar. Livrarea: de 3 ori
pe lună în or. Fălești; de 2
ori pe săptămțnă în s.
Ciolacu Nou
3

21120,00

17556,96

6594,82

8.

9.

1
155420
.
00-5
8

Plăcinte cu diferite
umpluturi 0,1 kg

Kg

663

1
151121
.
30-6
9

Plăcinte foietaj cu
diferite umpluturi
0,140 kg

kg

42

10.

155300
Unt
00-2

kg

635

11.

155120
00-3

Chefir

kg

2120

12.

155120
00-3

Bifidoc

litri

250

13.

155120
00-3

Bifidoc cu fructe

litri

210

Calitate superioară din grâu
dur. Cu împlutură de brțnză,
cartofi, varză, dovleac. Cu
greutatea de 100 gr.
Ambalate ăn polietilen. SM173. Standard de referinșă
HG nr. 775 din 03.07.2007.
Acte ce denotă caliatatea
produsului.Certificat sanitar
veterinar. Livrarea: de 3 ori
pe săptămână în s. Bocșa; de
2 ori pe săptămână in s.
Ciolacu Nou; de 2 ori pe
lună/3 ori pe săptămână în
or. Fălești
Calitate superioară din grâu
dur, aluat foietaj. Cu
împlutură de brânză, cartofi,
varză, dovleac. Cu greutatea
de 140 gr. Ambalate în
polietilen. SM-173.
Standard de referinșă HG
nr. 775 din 03.07.2007. Acte
ce denotă caliatatea
produsului.Certificat sanitar
veterinar. Livrarea: o dată
pe săptămână în s. Ciolacu
Nou
Unt, grăsimi animaliere
72,5%, produs gras obținut
exclusiv din lapte de vaci,
fără adaos de grăsimi
vegetale, fără gust și miros
străin, omogenă, galben
deschis, în pachete de 200 g.
HG RM nr.158 din
07.03.2019
Chefir, grăsimi animaliere
2,5%, obținut din lapte de
vaci, lichid, omogen la
obținerea prin procedeul cu
fermentare în termostat,
chefir - acid lactat, puțin
înțepător, culoarea de la albă
până la cremă, ambalate în
polietele 0,5 kg. HG RM
nr.158 din 07.03.2019
Bifidoc, grăsimi animaliere
2,5%, obținut din lapte de
vaci, lichid, omogen la
obținerea prin procedeul cu
fermentare în termostat,
bifidoc - acid lactat, puțin
înțepător, culoarea de la albă
până la cremă, ambalate în
polietele 0,5 kg. HG RM
nr.158 din 07.03.2019
Bifidoc, cu adaos de fructe
în asortiment, grăsimi
animaliere 2,5%, obținut din
lapte de vaci, lichid,
omogen la obținerea prin
procedeul cu fermentare în
termostat, bifidoc - acid
lactat, puțin înțepător,
culoarea în dependență de
4

36836,28

2333,52

68497,45

12274,8

3125

2625

14.

155430
00-6

Brânză cu cheag tare

kg

50

15.

155430
00-6

Cașcaval Gouda

kg

25

16.

155430
00-6

Cașcaval de Olanda

kg

87

17.

155430
00-6

Cașcaval Rossischii

kg

5

18.

155111
00-4

Lapte

litri

2720

fructul adăugat, ambalate în
polietele 0,5 kg. HG RM
nr.158 din 07.03.2019
Brânză cu cheag tare cu
grăsimi animaliere 45 %,
obținută din lapte de vaci,
coaja curată, netedă, fără
strat gros sub coajă, fără
deteriorări, acoperită cu
compoziție de parafină
polimerică sau mixtă sau
acoperită cu folie din
material polimeric, slab
acidulate, fără gust și miros
străin, ambalate, marcate și
etichetate. HG RM nr.158
din 07.03.2019
Cașcaval obținut din lapte
de vaci, coaja curată, netedă,
fără strat gros sub coajă,
fără deteriorări, acoperită cu
compoziție de parafină
polimerică sau mixtă sau
acoperită cu folie din
material polimeric, slab
acidulate, fără gust și miros
străin, ambalate, marcate și
etichetate. Bucata de 185 g.
HG RM nr.158 din
07.03.2019
Brânză cu cheag tare cu
grăsimi animaliere 45 %,
obținută din lapte de vaci,
coaja curată, netedă, fără
strat gros sub coajă, fără
deteriorări, acoperită cu
compoziție de parafină
polimerică sau mixtă sau
acoperită cu folie din
material polimeric, slab
acidulate, fără gust și miros
străin, ambalate, marcate și
etichetate. Bucata de 185 g.
HG RM nr.158 din
07.03.2019
Cașcaval obținut din lapte
de vaci, coaja curată, netedă,
fără strat gros sub coajă,
fără deteriorări, acoperită cu
compoziție de parafină
polimerică sau mixtă sau
acoperită cu folie din
material polimeric, slab
acidulate, fără gust și miros
străin, ambalate, marcate și
etichetate. Bucata de 185 g.
HG RM nr.158 din
07.03.2019
Lapte pasteurizat, grăsimi
animaliere 2,5 %, obținut
din lapte de vaci pur, fără
miros și gust străin, culoare
albă, cu o nuanță puțin
gălbuie, în pschet de
polietelenă 1 litru. HG RM
nr.158 din 07.03.2019
5

4250

2500

8700

500

22412,8

19.

155111
00-4

Lapte

litri

120

20.

155123
00-3

Smântână

litri

24

21.

155123
00-3

Smântână

buc

155

22.

155123
00-3

Smântână 15 % în
pachet de 0,5 kg

kg

220

23.

155123
00-3

Produs de smântână în
pachete de 0,5 l

Kg

150

24.

155420
00-9

Brânză de vaci

Kg

757

25.

155420
00-9

Brânză de vaci

kg

210

Lapte pasteurizat, grăsimi
animaliere 1,5 %, obținut
din lapte de vaci pur, fără
miros și gust străin, culoare
albă, cu o nuanță puțin
gălbuie, în pschet de
polietelenă 1 litru. HG RM
nr.158 din 07.03.2019
Smântână, grăsimi
animaliere 10%, obșinută
din lapte de vaci, cu gust
ușor de pasteurizare, se
admite gust dulciu sau puțin
sărat, culoarea albă cu
nuanță cremă, uniformă în
toatp masa, ambalată,
etichetată și marcată în
pungă de polietilenă de 0,4
kg. HG RM nr.158 din
07.03.2019
Smântână, grăsimi
animaliere 15%, obținută
din lapte de vaci, cu gust
ușor de pasteurizare, se
admite gust dulciu sau puțin
sărat, culoarea albă cu
nuanță cremă, uniformă în
toată masa, ambalată,
etichetată și marcată în
pahar de plastic de 0,4 kg.
HG RM nr.158 din
07.03.2019
Smântână, grăsimi
animaliere 10%, obșinută
din lapte de vaci, cu gust
ușor de pasteurizare, se
admite gust dulciu sau puțin
sărat, culoarea albă cu
nuanță cremă, uniformă în
toatp masa, ambalată,
etichetată și marcată în
pungă de polietilenă de 0,4
kg. HG RM nr.158 din
07.03.2019
Produs de smântână în
pachete de 0,5 kg, grăsimi
vegetale și animaliere 25 %.
Certificat sanitar-veterinar.
Brînză proaspătă, cu
procentul de grăsimi
animaliere 9%, obținută din
lapte de vaci, slab acidulat,
fără gust și miros străin,
culoarea de la albă până ls
galben deschis, ambalate în
pachete de 0,5 și o,25 kg,
conform HG RM nr.158 din
07.03.2019
Brînză proaspătă, cu
procentul de grăsimi
animaliere 9%, obținută din
lapte de vaci, slab acidulat,
fără gust și miros străin,
culoarea de la albă până ls
galben deschis, ambalate în
pachete de 0,5 și o,25 kg,
6

988,8

820,8

2081,65

2428,8

4281

67145,99

10304,7

26.

155420
00-7

Brânzică glazurată

buc

3880

27.

158000
00-6

Brînzică dulce cu
fructe

buc

820

28.

155430
00-6

Produs de brânză
Fetasa în pachet de 0,5
kg

kg

30

29.

155513
10-1

Iaurt 2,6 %

buc

3620

30.

155420
00-5

Iaurt

buc

280

31.

155116
00-9

Lapte condensat

buc

437

32.

152210
00-3

Pește congelat (tip
Hec)

kg

760

33.

152210
00-3

Pește rondele
Pangasius

kg

30

34.

158000
00-6

Bastonași de crabi

kg

5

conform HG RM nr.158 din
07.03.2019
Ambalat în unități de 50 g.
Calitatea
superioară.Glazurată în
ciocolată. Produs autohton.
Acte ce denotă calitatea
produsului. Certificat de
inofensivitate. HG RM
nr.158 din 07.03.2019.
Ambalat în unități de 100 g.
Calitatea superioară.Produs
autohton. Acte ce denotă
calitatea produsului.
Certificat de inofensivitate.
HG RM nr.158 din
07.03.2019.
Ambalat în unități de 500 g.
Calitatea superioară.Produs
autohton. Acte ce denotă
calitatea produsului.
Certificat de inofensivitate.
HG RM nr.158 din
07.03.2019.
Iaurt 2,6 % în pahare de
plastic de 115 gr. Produs
autohton. Certificat de
inofensivitate.Acte ce
denotă calitatea produsului.
HG RM nr.158 din
07.03.2019.
Iaurt 2,6 % în pahare de
plastic de 200 g. Produs
autohton. Certificat de
inofensivitate.Acte ce
denotă calitatea produsului.
HG RM nr.158 din
07.03.2019.
Ambalat în cutii de metal
370 g, cu grăsimi de 8,5 %.
Acte ce denotă calitatea
produsului.Certificat de
inofensivitate. HG RM
nr.158 din 07.03.2019.
Pește (tip hec) congelat, în
stare eviscerată, fără cap, cu
greutatea unui pește nu mai
puțin de 0,3 kg, ambalat în
cutie de carton. HG RM
nr.520 din 22.06.2010, HG
RM nr.696 din 04.08.2010,
GOST 20057-96. Livrare la
comandă la Fălești, Bocșa,
Ciolacu Nou 2 ori pe lună.
Pește (tip pangasius),
rondele, congelat, în stare
eviscerată, ambalat. HG
RM nr.520 din 22.06.2010,
HG RM nr.696 din
04.08.2010, GOST 2005796. Livrare la Glinjeni 1
dată în lună.
Ambalat în unități de plastic
de 0,5 kg. Acte ce denotă
calitatea produsului.
Certificat sanitar-veterinar.
7

1617,96

3075

1674,9

14443,8

2240

4116,54

31030,8

1230

187,5

Livrare la comandă Fălești.

35.

158000
00-6

Preserve de hering

kg

36

36.

151121
20-3

Carne de vită fără os

kg

175

37.

151000
0-1

Carne de porc
proaspătă( muşchi fără
os), refrigerată

kg

55

38.

156250
00-2

Crupe de griş

kg

177

39.

156133
00-1

Hrișcă (boabe întregi)

kg

242

40.

156140
00-6

Orez șlefuit de cal. I

kg

317

41.

156141
00-6

Orez șlefuit de cal. I

kg

40

42.

032110
00-3

Mazăre uscată șlefuită

kg

170

43.

032110
00-3

Crupe de grîu

kg

127

44.

156133
00-1

Crupe de malai

kg

305

Ambalat în unități de plastic
de 0,5 kg. Acte ce denotă
calitatea produsului.
Certificat sanitar-veterinar.
Livrare la comandă Fălești 1
pe săptămână.
Fără miros străin, cu
suprafața nelipicioasă,
culoarea roz, consistență
fermă și elastică, refrigerată.
GOST7269-97. HG RM
nr.696 din 04.08.2010 cu
modif.HG RM . Livrare la
comandă la Fălești,
Glinjeninr.460/21.05.2018G
rafic: livrare la comandă
laFălești, Glinjeni, Bocșa.
Fără os, refrigerată, fără
miros străin, ambalată la
bucată.HG RM nr.696 din
04.08.2010 cu modif.HG
RM
nr.460/21.05.2018Grafic:
livrare la comandă la Fălești
și Glinjeni.
În ambalaj de 1 kg. GOST
7022-97. Grafic: livrare la
Fălești, Bocșa, Glinjeni,
Ciolacu Nou 1 dată în lună.
Boabe întregi, ambalat 1 kg,
GOST 5550-74. Grafic:
livrare la Fălești 1 dată în
lună și Glinjeni, și Bocșa.
Orez cu bob rotund șlefuit,
curat, fără impurități, fără
miros străin, nu mucegăit,
cal.sup., ambalat 1 kg. HG
RM nr.202 din 11.03.2009.
HG RM nr.291 din
22.04.2014. Grafic: livrare
la Fălești, Bocșa, Glinjeni 1
dată pe lună.
Orez cu bob lung șlefuit,
curat, fără impurități, fără
miros străin, nu mucegăit,
cal.sup., ambalat 1 kg. HG
RM nr.202 din 11.03.2009.
HG RM nr.291 din
22.04.2014. Grafic: livrare
la Ciolacu Nou 1 dată pe
lună.
Bob jumătăți, șlefuit,
ambalat la 1 kg. GOSTPMMD67-38869887-003.
Grafic: livrare la Fălești,
Bocșa, Ciolacu Nou și
Bocșa 1 dată pe lună.
În ambalaj de 1 kg. PT
MD67-38869887-005.
Grafic: livrare la Fălești,
Bocșa 1 dată în lună.
Crupe de malai curată fără
impurități, fără miros străin,
nu mucegăit, ambalat 1 kg.
8

2592

14000

3603,06

1667,34

4668,18

4225,61

533,2

1479

947,42

2998,15

45.

156133
00-1

Crupe de grâu arnautca

kg

172

46.

032110
00-3

Crupe de mei

kg

187

47.

032114
00-7

Crupe de orz

kg

120

48.

032212
10-1

Fasole albe

kg

90

49.

032212
10-1

Fasole cafenii

kg

40

50.

158500
00-1

Paste făinoase

kg

260

51.

158000
00-6

Tăiței de casă

kg

143

52.

032000
00-3

Făină de grîu

kg

389

53.

158212
00-1

Biscuiți cu cereale
(semințe în asortiment)

kg

60

54.

158212
00-1

Biscuiţi cu lapte topit

kg

15

HG RM nr.202 din
11.03.2009în pachete de
1kg. Livrare la comandă 1
dată în lună la Fălești,
Glinjeni, Ciolacu Nou.
Curată fără impurități,fără
miros mstrăin, nu mucegăit,
pachete 1 kg, HG RM
nr.202 din 11.03.2009.
Livrare la comandă la
Fălești, Ciolacu Nou,
Glinjeni 1 dată pe lună.
Ambalat 1 kg, GOST 57260. Grafic: livrare la Fălești,
Glinjeni, Ciolacu Nou 1 dată
pe lună.
Ambalat 1 kg, GOST
25391-812. Grafic: Livrare
la Bocșa, Ciolacu Nou 1
dată în lună.
Fasole albe, curată fără
impurități, fără miros străin,
nu mucegăit, ambalate 1 kg.
HG RM nr.205 din
11.03.2009, HG RM
nr.1523 din 29.12.2007.
Livrare la comandă Fălești,
Glinjeni, Bocșa 1 dată pe
lună.
Fasole cafenii, curate fără
impurități, fără miros străin,
nu mucegăit, ambalate 1 kg.
HG RM nr.205 din
11.03.2009, HG RM
nr.1523 din 29.12.2007.
Livrare la comandă la
Glinjeni și Bocșa 1 dată pe
lună.
Din grîu gr.V, cal.sup.,
soiuri tari, ambalat 5
kg.GOST875-92. Grafic:
Livrare la comandă la
Fălești, Ciolacu, Bocșa și
Glinjeni 1 dată pe lună.
Tăiței de casă ambalat 0,4
kg. Acte ce denotă calitatea
produsului. Livrare la
comandă 1 dată pe lună la
Fălești, Glinjeni, Ciolacu
Nou și Bocșa.
Calitatea superioară, din
soiuri tari de grâu, ambalat 1
kg. GOST14176-69. Livrare
la comandă 1 dată pe lună la
Fălești, Glinjeni, Ciolacu
Nou și Bocșa.
Biscuiți cu cereale (semințe
în asortiment), cal.sup.fără
grăsimi hidrogenizate sau
ulei de palmier, ambalate
cutii 2-4 kg. HG RM nr.775
din 03.07.2007. Livrare la
comandă la Glinjeni .
Biscuiţi cu lapte topit în
ambalaj de 3 kg. HG RM
nr.775 din 03.07.2007.
9

1885,12

2182,29

900

2333,7

1040

4105,4

4468,75

3419,31

1189,8

297,45

55.

158212
00-1

Biscuiţi cu lapte topit

kg

125

56.

158212
00-1

Biscuiți „Zi de zi”

kg

12

57.

158212
00-1

Biscuiți de ovăz

kg

52

58.

158121
00-4

Napoletane cu lămâie
în ambalaj de 160 gr

buc

695

59.

158121
00-4

Napoletane

kg

84

60.

158121
00-4

Pufuleț dulci din
porumb

amb

1080

61.

158121
00-4

Zefir alb ambalat 3 kg

kg

40

62.

158212
00-2

Turte dulci

kg

392

63.

151419
999-3

Ulei din răsărită rafinat

litru

870

Livrare la Ciolacu Nou 1
dată în lună.
Biscuiţi de ovăz în ambalaj
de 3 kg. HG RM nr.775 din
03.07.2007. Livrare la
comandă la Fălești, Glinjeni,
Ciolacu Nou de 2 ori pe
lună.
Biscuiți „Zi de zi”,
cal.sup.,fără grăsimi
hidrogenizate sau ulei de
palmier, ambalate, etichetate
și marcate în cutie de 2-4
kg. HG RM nr.775 din
03.07.2007. Livrare la
Ciolacu Nou 1 dată pe lună.
Biscuiți de ovăz,
cal.sup.,fără grăsimi
hidrogenizate sau ulei de
palmier, ambalate, etichetate
și marcate în cutie de 4 kg.
HG RM nr.775 din
03.07.2007. Livrare la
Bocșa 1 dată pe lună.
Ambalate în pachet de 160
g, cu lămîe, livrare la
comandă. HG RM br.775
din 03.07.2007. Acte ce
denotă calitatea produsului.
Livrare la Bocșa 1 dată pe
lună.
Ambalate în pachet de 320
g, cu umpluturi, livrare la
comandă. HG RM br.775
din 03.07.2007. Acte ce
denotă calitatea produsului.
Livrare la Fălești și Ciolacu
Nou 2 ori pe lună.
SF40603518-00, ambalați în
polietelenă de 50-100 g.
Acte ce denotă calitatea
produsului. Livrare la
Fălești 2 ori pe lună.
Ambalat în cutii de carton 3
kg., fără glazură de
ciocolată.HG RM nr.204 din
11.03.2009. GOST 6441-96.
Acte ce denotă calitatea
produsului.Livrare la
comandă la Glinjeni, Fălești
și Ciolacu Nou.Livrare la
Fălești, Glinjeni, Ciolacu
Nou, Bocșa la comandă.
Turte dulci, cal.sup.,fără
grăsimi hidrogenizate sau
ulei de palmier, ambalate,
etichetate și marcate în cutie
de 3 kg. HG RM nr.775 din
03.07.2007
Din floarea soarelui, rafinat,
ambalat în sticle câte 0,95
ml. GOST PTMD6705691233 Grafic: Fălești,
Glinjeni, Ciolacu Nou,
Bocșa la comandă.
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2478,75

197,76

954,2

4315,95

1050

1728

1986,4

8102,64

22037,1

64.

158724
00-5

Sare gemă

kg

15

65.

158724
00-5

Sare iodată

kg

205

66.

031425
000-3

Ouă de găină
cal.superioară

buc

5570

67.

158920
00-7

Suc natural limpede

litru

3240

68.

153210
00-4

Suc din fructe

amb

1500

69.

153210
00-4

Suc din tomate

borcan

36

70.

158900
00-3

Magiun din mere
proaspete

borcan

143

71.

158900
00-3

Magiun din pere
proaspete

borcan

25

72.

153322
00-6

Magiun din zmeură
proaspătă

borcan

25

73.

158900
00-3

Mazăre verde
conservată

borcan

421

74.

158632
00-7

Ceai

buc

12500

În pachete de polietelen de 1
kg, fără impurități și
adaosuri. GOST 13830-97.
Acte ce denotă calitatea
produsului.Grafic: Ciolacu
Nou la comandă.â
În pachete de polietelen de 1
kg, cu adaos de iod. GOST
13830-97. Grafic: Fălești,
Glinjeni, Ciolacu Nou,
Bocla 2 ori pe lună.
Ouă de găină de masă,
foarte proaspete dietice,
mășcate, peste 0,63
kg.GOST SM-89, fără miros
și gust străin, coaja
nevătămată și curată, cu
marcaj admis de MS al
RM.Certificat sanitarveterinar.Grafic: Fălești,
Ciolacu Nou, Glinjeni,
Bocșa 1 dată pe săptămână.
Suc natural fără îndulceturi
artificiale, limpede, ambalat
în tetrapac cîte 1 l.
GOSTSM 83-2003MBT.
Grafic: Fălești, Bocșa,
Ciolacu Nou 1 dată pe
săptămână.
Suc din fructe limpezit în
pachete de tetrapac de 200
g, cu mai puțin de 5 g de
zaharuri libere la 100 g.
GOST SM83-2003 MBT.
Livrare la Glinjeni.
Suc din tomate în borcane
de sticlă de 3 litri. GOST
SM83-2003 MBT. HG RM.
Livrare la Glinjeni 1 dată pe
lună.
Din fructe, cal.I, în borcane
din sticlă 860 g. GOST
6299MB5061-89. Grafic:
livrare la Fălești, Glinjeni,
Ciolacu Nou, Bocșa 1 dată
pe lună.
Din fructe, cal.I, în borcane
din sticlă 860 g. GOST
6299MB5061-89. Grafic: la
comandă.
Magiun din zmeură
proaspătă în borcane din
sticlă 860 g, la comandă.
Mazăre verde conservată în
anul curent, cal.sup.,(din
soiuri cu bob zbîrcit) în
borcane de 0,58 kg.
GOST3343-89. Livrare la
Fălești, Glinjeni, Ciolacu
Nou, Bocșa 1 dată în lună.
Ceai negru în pachete mici
1,8 gr,în cutii cite 100
pachete. HG RM nr.206 din
11.03.2009. Livrare la toate
centrele din raion 1 dată pe
lună.
11

55,05

752,35

6684

4156,92

3778,56

810

2383,81

484,5

484,5

4790,98

10000

75.

158413
00-8

Cacao

kg

9

76.

158600
00-4

Cafea solubilă

kg

2,45

77.

158600
00-4

Cafea neagră

buc

10

78.

158600
00-4

Cafea solubilă

buc

40

79.

158723
00-4

Frunze de dafin

kg

2

80.

158000
00-6

Piper negru măcinat

buc

120

81.

158000
00-6

Piper negru măcinat

buc

45

82.

158700
00-7

Pătrunjel uscat

buc

240

Cacao pudră neîndulcită,
întunecată, ambalate 100 g.
HG RM nr.206 din
11.03.2009. Livrare la
comandă la Fălești, Glinjeni,
Bocșa Ciolacu Nou 1 dată
pe lună.
Amestec aromat de cafea, cu
aromă proaspăt prăjită, gust
intens. Ambalat în borcan de
sticlă de 350 g care
păstrează aroma delicioasă.
Acte ce denotă calitatea
produsului. Livrare la
Fălești 1 dată pe lună.
Amestec aromat de cafea
neagră, cu aromă proaspăt
prăjită, gust intens. Ambalat
în pachet de 200 g care
păstrează aroma delicioasă.
Acte ce denotă calitatea
produsului. Livrare la
Ciolacu Nou la comandă.
Amestec aromat de cafea, cu
aromă proaspăt prăjită, gust
intens. Ambalat în pachet de
100 g care păstrează aroma
delicioasă. Acte ce denotă
calitate produsului. Livrare
la Glinjeni, Fălești la
comandă.
Frunză de dafin, uscate,
ambalate 20 g. GOST
17594-81. Livrare la
comandăFălești, Glinjeni 1
dată pe lună.
Piper negru măcinat, uscat,
ambalat în pachet 20 g, fără
impurități. GOST 29050-91.
Acte ce denotă calitatea
produsului. Certificat de
inofensivitate. Livrare la
Fălești, Glinjeni, Ciolacu
Nou 1 dată pe lună.
Piper negru măcinat, uscat,
ambalat în pachet 50 g, fără
impurități. GOST 29050-91.
Acte ce denotă calitatea
produsului. Certificat de
inofensivitate.Livrare la
Fălești, Bocșa 1 dată pe
lună.
Uscat suficient până la
nivelul ce permite
menținerea calității
produsului, lipsit de
impurități metalice, lipsit de
corpuri străine vizibile, fără
putregai sau alterații, insecte
sau acarieni. Ambalat în
unități de 8 g. HG RM
nr.520 din 22.06.2010, HG
nr.229 din 29.03.2013.
GOST 33271-2015. Livrare
la Fălești, Bocșa, Ciolacu
Nou 1 dată pe lună.
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720

1638,36

660

1920

250

840

337,5

760,8

83.

158700
00-7

Mărar uscat

buc

240

84.

158700
00-7

Condimente 15 legume
80 g

buc

390

85.

032221
15-2

Stafide

kg

39

86.

158700
00-7

Vanilie

buc

80

87.

158700
00-7

Praf de copt

buc

96

88.

158000
00-6

Borş acru

litru

380

89.

158711
00-5

Borș acru praf

buc

540

90.

156124
20-1

Roşii, castraveți murati

borcan

254

91.

156124
20-1

Castraveți murați în
vacuum 0,5 kg

buc

90

Uscat suficient până la
nivelul ce permite
menținerea calității
produsului, lipsit de
impurități metalice, lipsit de
corpuri străine vizibile, fără
putregai sau alterații, insecte
sau acarieni. Ambalat în
unități de 8 g. HG RM
nr.520 din 22.06.2010, HG
nr.229 din 29.03.2013.
GOST 33271-2015. Livrare
la Fălești, Ciolacu Nou la
comandă.
Uscat suficient până la
nivelul ce permite
menținerea calității
produsului, lipsit de
impurități metalice, lipsit de
corpuri străine vizibile, fără
putregai sau alterații, insecte
sau acarieni. Ambalat în
unități de 80 g. HG RM
nr.520 din 22.06.2010, HG
nr.229 din 29.03.2013.
GOST 33271-2015. Livrare
la comandă la Fălești,
Bocșa, Ciolacu Nou.
Stafide, uscate, albe,
ambalate pachete 200 g.
GOST 25801-90, HGRM
nr.1523 din 29.12.2007,
Grafic: Fălești, Bocșa,
Glinjeni 1 dată pe lună.
Ambalat în pachete de 2 g.
Acte ce denotă calitatea
produsului. Livrare la Bocșa
1 dată pe lună.
Ambalat în pachete de 15 g.
Acte ce denotă calitatea
produsului. Livrare la Bocșa
1 dată pe lună.
Borş acru lichid în ambalaj
ude 1 litru.GOST 2156-76.
Livrare la Fălești, Glinjeni,
Ciolacu Nou 1 dată pe lună.
Ambalat în pachete de 20 g.
TYY22686908004. Acte ce
denotă calitatea produsului.
Livrare la Glinjeni, Bocșa,
Fălești la comandă.
Castraveți, roșii murați în
borcane de 1 litru. Produs
autohton. Acte ce denotă
calitatea produsului. HG
RM nr. 221 din 16.03.2009,
GOST 26313-84. Livrare la
Fălești, Bocșa la comandă.
Castraveți, roșii murați în
vacuum în polietelenă,
ambalate în unități de 0,5-1
kg. Produs autohton. Acte
ce denotă calitatea
produsului. HG RM nr. 221
din 16.03.2009, GOST
26313-84. Livrare la Fălești
13

760,8

1365

2437,5

66,4

344,64

2850

1890

4869,18

1575

și Ciolacu Nou 2 ori pe lună.

92.

158422
20-0

Bomboane de
ciocolată

kg

95

93.

158422
20-0

Bomboane jeleu

kg

5

94.

158422
20-0

Bomboane Lâmâița cu
glazură de ciocolată

kg

15

95.

158422
20-0

Bomboane sufleu în
ciocolată

kg

25

96.

153322
30-5

Marmeladă lămîe felii

kg

5

97.

158900
00-3

Pastă de roșii

borcan

268

98.

158423
00-5

Halva

kg

105

99.

156133
80-5

Fulgi de ovăz

kg

142

Bomboane (cu conţinut de
zaharuri de 15gr la 100gr
produs) împluturi de lapte,
cacao asortiment, ambalat în
cutii de carton 3 kg. HG RM
nr.204 din 11.03.2009.
GOST 4570-93. Livrare la
Fălești, Ciolacu Nou 2 ori
pe lună.Acte ce denotă
calitatea produsului.
Bomboane (cu conţinut de
zaharuri de 15gr la 100gr
produs) din jeleu de fructe
în asortiment, ambalat în
cutii de carton 3 kg. HG RM
nr.204 din 11.03.2009.
GOST 4570-93. Acte ce
denotă calitatea produsului.
Livrare la Ciolacu Nou la
comandă.
Bomboane (cu conţinut de
zaharuri de 15gr la 100gr
produs) umplutură cu
aromă de lămîe, ambalat în
cutii de carton 3 kg. HG RM
nr.204 din 11.03.2009.
GOST 4570-93. Acte ce
denotă calitatea produsului.
Livrare la Ciolacu Nou la
comandă.
Bomboane (cu conţinut de
zaharuri de 15gr la 100gr
produs) împluturi de sufleu
lapte și cacao în asortiment,
ambalat în cutii de carton 3
kg. HG RM nr.204 din
11.03.2009. GOST 4570-93.
Acte ce denotă calitatea
produsului. Livrare la
Glinjeni, Fălești la comandă.
Împluturi magiun de fructe
și lămîe, ambalat, marcat și
etichetat în cutii de până la 1
kg. HG RM nr.204 din
11.03.2009. GOST 4570-93.
Acte ce denotă calitatea
produsului. Livrare la
Fălești la comandă.
Pastă de roșii c.1-25% în
borcane din sticlă 720 g.
GOST-3343-89. Grafic:
livrare la Fălești, Glinjeni,
Ciolacu Nou și Bocșa 1 dată
în lună.
Halva cu nuci, ambalat 3 kg.
HG RM nr.520 din
22.06.2010. Livrare la
Bocșa și Ciolacu Nou la
comandă.
Fulgi de ovăz, curat, fără
impurități, fără miros străin,
nu mucegăit, în pachete 0,5
kg. HG RM nr.202 din
11.03.2009. Grafic: livrare
14

7600

196,25

625,05

2092,5

184,5

5360

2537,85

1750

100.

156133
80-5

Fulgi din porumb cu
gust de miere

kg

27

101.

158210
00-9

Covrigei

kg

45

102.

158210
00-9

Covrigei ovali

kg

30

103.

158210
00-9

Covrigei cu mac

kg

20

104.

158210
00-9

Covrigei cu tărâțe

kg

53

105.

158312
00-4

Zahăr tos

kg

930

106.

153300
00-0

Apă potabilă slab
gazată

litru

465

107.

158100
00-9

Ruladă pandișpan

buc

14

108.

158100
00-9

Ruladă foitaj

buc

2500

109.

158712
73-8

Maioneză

buc

53

la Fălești, Ciolacu Nou,
Bocșa 1 dată pe lună.
Fulgi de porumb, curat, fără
impurități, fără miros străin,
nu mucegăit, în pachete 0,85
kg. HG RM nr.202 din
11.03.2009. Grafic: livrare
la Fălești la comandă.
Covrigei rotunzi, din făină
de cal.sup., ambalați în cutii
de 5 kg. HG RM nr.775 din
03.07.2007. Livrare la
Fălești 2 ori pe lună.
Covrigei ovali, din făină de
cal.sup., ambalați în cutii de
5 kg. HG RM nr.775 din
03.07.2007
Covrigei cu mac, din făină
de cal.sup., ambalați în cutii
de 5 kg. HG RM nr.775 din
03.07.2007. Livrare la
Fălești 2 ori pe lună.
Covrigei cu adaos de tărâțe,
din făină de grâu și târîțe,
ambalați în pachete de 0,20,5 kg. HG RM nr.775 din
03.07.2007. Livrare la
Fălești, Glinjeni, Bocșa la
comandă.
Cristal, destinația
alimentară, cat.I, substanță
uscată, fără miros străin.
GOST-94, ambalat 1 kg.
Grafic: livrare la Fălești,
Glinjeni, Ciolacu Nou,
Bocșa de 2 ori pe lună.
Apă de masă, purificată, cu
conținut redus de CO 2,
echilibrată de minerale,
potrivită consumului zilnic.
Ambalată în sticle de plastic
1,5 litri. Acte ce denotă
calitatea. Livrare la Fălești
la comandă. produsului
Ruladă pandișpan cu
umplutură de magiun de
fructe, ambalate 175 g.
Certificat ce denotă calitatea
produsului. Livrare la
Fălești 1 dată în lună.
Ruladă foitaj cu umplutură
de cașcaval, 70 gr.,
cal.superioară. Acte ce
denotă calitatea produsului.
Livrare în centre la
comandă.
Ambalat în unități plastice
de 0,4 kg, cu grăsimea de
87%. HG RM nr. 196 din
25.03.2011 și HG RM
nr.229 din 29.03.2013. Acte
ce denotă calitatea
produsului. Livrare la
Fălești, Ciolacu Nou, 2 ori
pe lună.
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499,5

720

758,4

370

1107,7

11913,3

2790

812,14

10000

914,25

110.

158000
00-6

Jeleu cu gust de fructe

buc

25

111.

158000
00-6

Conservă carne porc
înăbușită

borcan

45

112.

158000
00-6

Conservă carne găină
înăbușită

borcan

45

113.

158000
00-6

Conserve de legume
c/s 0,5 kg

borcan

45

114.

158000
00-6

Conserve Gingerică
Baltica

buc

360

115.

158000
00-6

Conserve Saira în ulei

buc

120

116.

158000
00-6

Conserve de pește

buc

45

117.

158000
00-6

Pateu din carne de
pasăre

buc

245

118.

158000
00-6

Preserve de hering 0,9
kg

buc

40

119.

158000
00-6

Preserve de hering

kg

21

120.

158000
00-6

Ciuperci conservate
șampinioane

borcan

204

Ambalat în unități plastice
de 80 g, Praf cu aromă de
fructe proaspete prelucrate,
fără impurități.Acte ce
denotă calitatea produsului.
Livrare la Glinjeni la
comandă.
Conservată în borcane de
sticlă 500 g. Acte ce denotă
calitatea produsului.
Certificat sanitar-veterinar.
Livrare la Fălești la
comandă.
Conservată în borcane de
sticlă 500 g. Acte ce denotă
calitatea produsului.
Certificat sanitar-veterinar.
Livrare la Fălești la
comandă.
Legume (dovleac, chiperi,
vinete) conservate în
borcane de sticlă 500 g.
Acte ce denotă calitatea
produsului. Certificat
sanitar-veterinar. Livrare la
Fălești la comandă.
Cutii de tinichea câte 240 g.
GOST 7452-2014. Acte ce
denotă calitatea produsului.
Livrare la comandă la
Fălești 1 dată în lună.
Cutii de tinichea câte 240 g,
pește saira în ulei. GOST
7452-2014. Acte ce denotă
calitatea produsului. Livrare
la comandă la Glinjeni,
Ciolacu Nou.
Cutii de tinichea câte 500 g,
pește în asortiment în suc
propriu. GOST 7452-2014.
Acte ce denotă calitatea
produsului. Livrare la
Fălești la comandă.
Cutii de tinichea câte 290 g
cu autodeschidere, acte ce
denotă calitatea produselor.
Certificat sanitarveterinar.Livrare la Fălești,
Glinjeni la comandă.
Ambalat în unități de plastic
de 0,9 kg. Acte ce denotă
calitatea produsului.
Certificat sanitar-veterinar.
Livrare la centre la
comandă.
Ambalat în unități de plastic
de 0,5 kg. Acte ce denotă
calitatea produsului.
Certificat sanitarveterinar.livrare la Ciolacu
Nou, Fălești la comandă.
Ciuperci Champignon
conservate întregi ori feliate,
ambalate în borcane
metalice de 1,7 kg.
Ciupercile albe, zeama
16

125,75

1916,1

1485

675

2484

2550

937,35

1898,75

2400

1512

13668

121.

158000
00-6

Ciuperci conservate

borcan

75

122.

158000
00-6

Porumb dulce
conservat

borcan

40

123.

158711
10-8

Oțet de masă

litru

19

124.

158000
00-6

Miere artificială

buc

27

125.

158000
00-6

Miere artificială

borcan

10

126.

031115
00-7

Semințe de floarea
soarelui

buc

50

127.

031115
00-7

Semințe de in

buc

25

128.

031115
00-7

Semințe de susan

buc

25

129.

151312
30-6

Salam semiafumat
Servilat

kg

60

limpede. Etichetate și
marcate. Acte de confirmare
a calității produsului.
Livrare la Fălești de 2 ori pe
lună.
Ciuperci Champignon
conservate întregi ori feliate,
ambalate în borcane de
sticlă de 370 g. Ciupercile
albe, zeama limpede.
Etichetate și marcate. Acte
de confirmare a calității
produsului. Livrare la
Ciolacu Nou, Fălești la
comandă.
Porumb conservat, ambalat
în cutii metalice de 0, 425
kg. Acte de conformitate a
calității produsului. Livrare
la Fălești, Ciolacu Nou la
comandă.
Oțet de masă 6% ambalat în
sticle. Acte ce denotă
calitatea produsului. GOST
6968-76. Livrare la Bocșa,
Fălești la comandă.
Fabricat din zahăr autohton,
apă potabilă, acid citric,
bicarbonat de sodiu,
aromatizator „miere”,
ambalat în borcane de sticlă
350 g. Acte care confirmă
calitatea produsului.Livrare
la Fălești la comandă.
Fabricat din zahăr autohton,
apă potabilă, acid citric,
bicarbonat de sodiu,
aromatizator „miere”,
ambalat în borcane de sticlă
860 g. Acte care confirmă
calitatea produsului. Livrare
la Ciolacu Nou la comandă.
Semințe de floarea soarelui
pentru uz alimentar,
(copturi), uscat, pachete 120
g. HG RM nr. 205 din
11.03.2009. Livrare la
Fălești la comandă.
Semințe de in pentru
prepararea bucatelor
(copturi), uscat, pachete 120
g. HG RM nr. 205 din
11.03.2009. Livrare la
Fălești la comandă.
Semințe de susan pentru
prepararea bucatelor
(copturi), uscat, pachete
100-500 g. HG RM nr. 205
din 11.03.2009 Ambalat
pachet de 120 g. Livrare la
Fălești la comandă.
Cal.sup.,termen de
valabilitate nu mai mic de
30 zile de la data fabricării.
Compoziție:carne de vită și
porc. Termen de valabilitate
17

1359

504

133

256,5

180

170

87,5

210,5

4249,8

130.

158000
00-6

Safalade de porc
vacuum

kg

20

131.

158000
00-6

Crenvursti în
asortiment în gaze

kg

339

132.

158000
00-6

Parizer

kg

20

133.

158000
00-6

Salam șuncă

kg

20

134.

158000
00-6

Mici carne (vită, porc)

kg

85

135.

158000
00-6

Mici de găină 3 kg

kg

520

136.

158000
00-6

Pelimeni ambalați 5 kg

kg

145

la momentul livrării cel
puțin 2/3. Ambalat în
vacuum cu marcarea datei
de fabricare. GOST 1629086. Acte ce denotă calitatea
produsului Certificat
sanitar-veterinar. Livrare la
Fălești 1 dată pe săptămână.
Calitatea superioară,
ambalate în vacuum. Din
carne de porc de
cal.sup.RTMD6715792946003. Acte ce denotă calitatea
produsului. Certificat
sanitar-veterinar. Livrare la
Fălești la comandă.
Calitatea superioară,
ambalate în vacuum. Din
carne de porc, vită și pasăre
de
cal.sup.RTMD6715792946003. Acte ce denotă calitatea
produsului. Certificat
sanitar-veterinar.livrare la
Fălești 2 ori pe lună.
Calitatea superioară,
ambalate în vacuum. Din
carne de porc, vită și pasăre
de
cal.sup.RTMD6715792946003. Acte ce denotă calitatea
produsului. Certificat
sanitar-veterinar.Livrare la
Fălești la comandă.
Calitatea superioară,
ambalate în vacuum. Din
carne de porc, vită și pasăre
de
cal.sup.RTMD6715792946003. Acte ce denotă calitatea
produsului. Certificat
sanitar-veterinar. Livrare la
comandă.
De casă , cal.sup.,carne de
vită+porc, ambalați în
unități de până la 1 kg. Acte
ce denotă calitatea
produsului. Certificat
sanitar-veterinar. Livrare la
Glinjeni, Fălești la comandă.
De casă , cal.sup.,carne de
găină, congelați, ambalați
în unități de până la 3 kg.
Acte ce denotă calitatea
produsului. Certificat
sanitar-veterinar. Livrare la
Fălești, Bocșa de 2 ori pe
lună.
Calitate superioară,
congelați, ambalate în
unități a câte 5 kg. RT MD
15792946-003. Acte ce
denotă calitatea produsului.
Certificat sanitar-veterinar.
Livrare la Fălești, Ciolacu
Nou, Fălești de 1 dată pe
18

1340

13421,01

824

1400

3400

19500

5317,15

lună.

137.

158000
00-6

Colțunași cu cartofi

kg

100

138.

158000
00-6

Colțunași cu brânză

kg

100

139.

158000
00-6

Pizza 0,4 kg congelată

buc

254

140.

158000
00-6

Cârnăciori vită, porc

kg

25

141.

158000
00-6

Cârnăciori vânătorești

1kg

236

142.

158000
00-6

Pârjoale congelate

kg

621

143.

158000
00-6

Perișoare de găină

kg

85

144.

158000
00-6

Chiftele din carne de
găină

kg

556

Calitate superioară,
congelați, ambalate în
unități a câte 5 kg. RT MD
15792946-003. Acte ce
denotă calitatea
produsului.livrare la
comandă.
Calitate superioară,
congelați, ambalate în
unități a câte 5 kg. RT MD
15792946-003. Acte ce
denotă calitatea produsului.
Certificat sanitarveterinar.Livrare la
comandă.
Congelată, cu aluat din făină
de cal.sup., special fabricat
pentru pizza. Presurat cu
salam semiafumat, cașcaval,
sos de roșii și alte adaosuri
naturale. Certificat sanitarveterinar.
De casă , cal.sup.,carne de
vită+porc, ambalați în
unități de până la 1 kg. Acte
ce denotă calitatea
produsului. Certificat
sanitar-veterinar.Livrare la
Fălești la comandă.
De casă , cal.sup.,carne de
vită+porc, ambalați în
unități de până la 3 kg. Acte
ce denotă calitatea
produsului. Certificat
sanitar-veterinar.
Calitatea sup.din carne,
congelate, ambalate în
unități de până la 3 kg.
Tocatura omogenă, fără
miros străin și corpuri
străine. Acte ce denotă
calitatea produsului și
certificat sanitar-veterinar.
Livrare la Fălești, Glinjeni,
Bocșa, Ciolacu Nou de 2 ori
pe lună.
Calitatea sup.din carne,
congelate, ambalate în
unități de până la 3 kg.
Tocatura omogenă, fără
miros străin și corpuri
străine. Acte ce denotă
calitatea produsului și
certificat. Livrare la
Glinjeni, Fălești la comandă.
sanitar-veterinar.
Calitatea sup.din carne,
congelate, ambalate în
unități de până la 3 kg.
Tocatura omogenă, fără
miros străin și corpuri
străine. Acte ce denotă
calitatea produsului și
certificat sanitar19

2500

3333

5080

1208,33

11405,88

23287,5

3187,5

21778,52

145.

158000
00-6

Ficat de pui congelat, 1
kg

kg

75

146.

158000
00-6

Pipote de pui congelat,
1 kg

kg

60

147.

151121
30-6

Pulpe de găină
congelate

kg

100

148.

151121
30-6

Aripioare de găină

kg

25

149.

151121
30-6

Piept de pui
(medalion)

kg

950

veterinar.Livrare la Fălești,
Bocșa, Ciolacu Nou de 2 ori
pe lună.
Congelate, unitare, fără
geață în plus, fără miros
străin și impurități.Produs
autohton. Certificat saniatrveterinar. Livrare la
Glinjeni, Ciolacu Nou la
comandă.
Congelate, unitare, fără
geață în plus, fără miros
străin și impurități.Produs
autohton. Certificat saniatrveterinar. Livrare la
Glinjeni, Ciolacu Nou la
comandă.
Cu fierbere rapidă ambalate
în cutii de carton până la 10
kg.Fără geață în plus.La
suprafață și în secțiune
caracteristic normal, fără
miros străin. Curat,
transparent, cu nuanță
opalescentă, fără flacoane
sau sediment cu grăsime
topită la suprafață sub formă
de peliculă sau insule.
Produs autohton GOST
25391-82. Standarde de
referință HG RM nr. 696 din
04.08.2010. Acte ce denotă
calitatea produsului.
Certificat sanitar-veterinar.
Livrare la Glinjeni, Fălești,
Ciolacu Nou la comandă.
Cu fierbere rapidă ambalate
în cutii de carton până la 5
kg.Fără geață în plus.La
suprafață și în secțiune
caracteristic normal, fără
miros străin. Curat,
transparent, cu nuanță
opalescentă, fără flacoane
sau sediment cu grăsime
topită la suprafață sub formă
de peliculă sau insule.
Produs autohton GOST
25391-82. Standarde de
referință HG RM nr. 696 din
04.08.2010. Acte ce denotă
calitatea produsului.
Certificat sanitarveterinar.livrare la Fălești la
comandă.
Fără os, fără adaos de
condimente, congelat în
polietelenă a câte 1 kg.
GOST-25391-82 sau
PTMD67-00400063033.2.006. Regiunea
carcasei de pasăre
eviscerată, ce consta din
stern, la care aderă țesuturile
muscular, conjunctiv și
adipos. Livrare la Fălești,
20

3000

2400

2500

875

49086,5

150.

158000
00-6

Șold de pui 3 kg

kg

450

151.

158000
00-6

Gambe de găină

kg

115

152.

158000
00-6

Aluat foietaj 1,2 kg

kg

102

Bocșa, Ciolacu Nou de 2 ori
pe lună.
Cu fierbere rapidă ambalate
în cutii de carton până la 10
kg.Fără geață în plus.La
suprafață și în secțiune
caracteristic normal, fără
miros străin. Curat,
transparent, cu nuanță
opalescentă, fără flacoane
sau sediment cu grăsime
topită la suprafață.Livrare la
Fălești, Glinjeni, Ciolacu
Nou de 2 ori pe lună.
Cu fierbere rapidă ambalate
în cutii de carton până la 3-5
kg.Fără geață în plus.La
suprafață și în secțiune
caracteristic normal, fără
miros străin. Curat,
transparent, cu nuanță
opalescentă, fără flacoane
sau sediment cu grăsime
topită la suprafață. Livrare
la Glinjeni, Fălești la
comandă.
Din făină de cal.sup., din
soiuri tari de grâu, glutenul
nu mai mic de 21%.
Înghețat, marcat, etichetat,
Acte ce denotă calitatea
produsului. Termen de
valabilitate nu mai mic de
1/2 de la data fabricării.
Livrare la Glinjeni, Bocșa la
comandă.

17626,5

3910

1652,4

838 957,83

Valoarea estimativă totală

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot;
2) Pentru mai multe loturi;
3) Pentru toate loturile;
4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași
ofertant___________________________________________________________________.
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: perioada: aprilie-decembrie
2021, la depozitele serviciilor sociale și centrelor de plasament (amplasate în raza raionului),
subordinate DGASPFC Fălești, conform graficului de livrare a produselor alimentare și listei cu
adrese, la comanda instituțiilor, conform necesităților reale. (Solicitarea bunurilor se face prin
intermediul emailului,. agentul economic este obligat să confirme recepționarea mesajului.)
12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31 decembrie 2021.
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)
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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):
Nr.
d/o

Descrierea criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

DA –
Obligatoriu
depus odată cu
oferta

1.

Formularul standard al Documentului
Unic de Achiziții European

DUAE conform documentului atașat în
SIA RSAP MTender– confirmat prin
semnătura electronică a Participantului

2.

Oferta

Formularul ofertei conform
Formularului (F 3.1) – confirmat prin
semnătura electronica a Participantului.

DA –
Obligatoriu
depus odată cu
oferta

Oferta va fi insotita de o Garantie
pentruoferta (emisa de o banca
comerciala) conform formularului F3.2
din sectiunea a 3-a – Formulare pentru
depunerea ofertei

DA –
Obligatoriu
depus odată cu
oferta

3.
Garanția pentru ofertă (1 % din
valoarea ofertei fără TVA,)

4.

Specificații tehnice

Specificații tehnice conform
Formularului (F 4.1) – confirmat prin
semnătura electronica a Participantului.

5.

Specificație de preț

Specificații de preț conform
Formularului (F 4.2) – confirmat prin
semnătura electronica a Participantului.

6.

Dovada înregistrării persoanei juridice

Certificat/ decizie de înregistrare a
întreprinderii și extras din Registru de
stat - confirmat prin semnătura
electronica a Participantului.

7.
Autorizaţie sanitar–veterinară;
Autorizaţie sanitar–veterinară pentru
transport.

DA –
Obligatoriu
depus odată cu
oferta
DA –
Obligatoriu
depus odată cu
oferta
DA –
Obligatoriu
depus odată cu
oferta

Copie confirmată prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei participantului.
Pentru produsele alimentare perisabile
transportul să fie prevăzut şi dotat cu
mijloace de răcire, ventilaţie, şi
echipamente de monitorizare a
temperaturii şi umedităţii.

DA –
Obligatoriu
depus odată cu
oferta

Eliberat de Organismul Național de
Verificare a conformitatii produselor –
Copie confirmată prin aplicarea
ștampilei și semnăturii participantului

DA –
Obligatoriu
depus odată cu
oferta

8.

Certificat de conformitate sau alt
certificat echivalent ce confirma
calitatea produselor oferite

9.

Informații generale despre ofertant

Original confirmat prin aplicarea
ștampilei și semnăturii Participantului.

10.

Certificat privind lipsa sau existența
restanțelor față de bugetul public
național

Certificat cu privire la situația
contribuabilului eliberat de
Inspectoratul Fiscal - confirmat prin
semnătura electronica a Participantului.
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DA –
Obligatoriu
depus odată cu
oferta
DA –
Obligatoriu
depus odată cu
oferta

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și 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: preţul 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

Ponderea%

Nu se aplică

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

până la: Informația o găsiți în sistem SIA RSAP MTender

-

pe: [data] Informația o găsiți în sistem SIA RSAP Mtender (20 zile)

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
MTender
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 de zile
24. Locul deschiderii ofertelor: prin intermediul SIA RSAP MTender
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” MTender.
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene: nu se aplică____________________________________________
(se specifică denumirea proiectului 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 este cazul________________________________________
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunţ:_ Anunțul de intenție pentru procedura de achiziție respectivă a fost publicat în
BAP nr.19 din 12.03.2021
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:__22.03.2021_____________
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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: în cadrul DGASPFC Fălești funcționează următoarele centre și
servicii la depozitul cărora vor trebui transportate produsele alimentare:
Nr.
d/o

Denumirea instituției

Adresa juridică

1.

Complexul de servicii sociale „Pentru Voi” –
centru de plasament pentru persoane în etate și
cu dizabilități, capacitatea maxim 32 persoane

or.Fălești, str.Cernăuțului, nr. 5

2.

Serviciul Social „Casa Comunitară” - prestarea
serviciilor pentru dezvoltarea abilităților de viață
cât mai aproape celor de casă persoanelor cu
dizabilități, capacitatea 6 pers.

or.Fălești, str.Tineretului, nr. 5

3.

Centru multifunctional de asistență social
„Nufărul Alb”, capacitatea maximă 42 persoane

r.Fălești

Centru de asistență social specializată
„ProSperare” – servicii sociale pentru copii cu
comportament deviant (7-18 ani), capacitatea
maximă 10 persoane.

r.Fălești com.Risipeni, s.Bocșa,

Centrul Servicii sociale „Împreună” - centru de
plasament pentru persoane în etate și dizabilități,
capacitatea maximă 10 persoane.

r.Fălești s.Ciolacu Nou, 15 km de la
Fălești

4.

5.

s.Glinjeni, 25 km de la Fălești
15 km de la Fălești

Conducătorul grupului de lucru: Emilia CIOBANU
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/________________/

L.Ș.

