ANUNŢ DE PARTICIPARE
privind achiziţionarea Procurarea produselor alimentare pentru institutiile prescolare
subordinate primariei comunei Suri, r-ul Drochia
(se indică obiectul achiziţiei)

prin procedura de achiziţie Cererea ofertei de preturi
(tipul procedurii de achiziţie)

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria comunei Suri, r-ul Drochia
2. IDNO: 1007601010688
3. Adresa: s.Suri, r-ul Drochia
4. Numărul de telefon/fax: 025277234, 025277236
5. Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante:
petru.turculet@mail.ru,liliagradinaru11@gmail.com
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire:
documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că
autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă
de achiziţie comună): Institutie publica
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la
procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri:

Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea
bunurilor/serviciilor/lu
crărilor solicitate

Unitatea
de
măsură

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referință

Cantita
tea

Preţ
unitar
fără
TVA

104223,2

Lotul 1Produse lactate

1

15511100-4

Lapte 2.5% pasterizat in
pachet de polietilena 1 l

l

Lapte pasterizat,grasimi animaliere
2.5%,obtinuta din lapte de vaci,pur,
fara miros si gust strain,culoare alba,
cu o nuanta putin galbuie, sa fie
ambulate,etichetate si marcate in
pachete de polietilena 1 Litru, ce
corespunde standardelor de referinta
HG RM nr.611 din 05.07.2010,GOST
13277--79

3900

Natural din lapte de vaci , grăsime
18%, ce corespunde standardelor de
2

15543000-6

Brinza proaspata de vaci

kg

350

referinta HG RM nr.611 din
05.07.2010,MD 67-00400053-058 sau
SM 218:2001

Natural din lapte de vaci în
ambalaj cîte 0,5lt, grăsime 2,5%,
3

15500000-3

Chefir

Valoarea
estimată
(se va
indica
pentru
fiecare lot
în parte

pach

1600

4

15512100-1

Smintina

pachete

260

5

15530000-2

signed by Turculeţ Petru
Unt deDigitally
vaca2021.07.14
Date:
16:18:16 pachete
EEST

400

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

ce corespunde standardelor de
referinta HG RM nr.611 din
05.07.2010,GOST 4929-84

Natural din lapte de vaci în
ambalaj cîte 0,5lt, grăsime 15%, ce
corespunde standardelor de referinta
HG RM nr.611 din 05.07.2010

Din smîntînă dulce, nesărat, f/ă
adaosuri vegetale, 82,5% grăsime,
ambalaj 0,2 kg. ce corespunde
1

12,04

46956

55,56

19446

7,41

11856

18,52

4815,2

24

9600

standardelor de referinta HG RM
nr.611 din 05.07.2010,GOST 3791

6

15544000-3

Cascaval

kg

Natural din lapte de vaci, cu fractia
masica de greutate raportata la
substanta uscata de 45%- 50%, ce

110

105

corespunde standardelor de referinta
HG RM nr.611 din 05.07.2010, sau
SM 218:2001

Lot II Iaurt
1

15530000-2

Iaurt clasic natural,
fără adaosuri

14075
Ambalaj 0,5 litri, grăsime 2,5%,
lt

800

17,59

livrare de 2 ori pe săptămînă

Valoarea estimativă totală

9.

11550

14075
118298,2

În cazul în care contractul este împărţit 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 aceluiaşi
ofertant___________________________________________________________________.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:

nu se admite
(indicaţi se admite sau nu se admite)

11. Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: 01.08 - 30.12.2021, produsele vor fi
livrate nu mai putin de 2 de două ori pe săptămînă la efectuarea comenzilor prin telefon sau
electronic la locul destinaţiei: s.Şuri şi Şurii Noi. / important /
12. Termenul de valabilitate a contractului: 28 decembrie 2021
13. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul
unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplica
(indicaţi da sau nu)

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege
sau al unor acte administrative (după caz): (se menţionează respectivele acte cu putere de lege şi acte administrative)

14.

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina
eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerinţelor
eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, documentaţie):
Nr.
d/o
1

Descrierea criteriului/cerinței

2

Certificar de înregistrare /
Extras din Registrul de Stat
Certificat de atribuire a contului bancar.

3

Date despre participant

4

Formularul ofertei

5

Formular informativ / F 3.3 /

6

Declaraţia privind conduita etică şi
neimplicarea în practici frauduloase şi de
corupere
Specificaţii tehnice şi de formare a preţului
F 4.3

7

8

Autorizaţie sanitară veterinară de funcţionare
a agentului economic participant

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:
Copie emis de Camera Înregistrării de
Stat,
Actualizat, confirmată prin semnătura
eletronică participantului
Să conţină obligatoriu numele
conducătorului, date de contact,.
confirmată prin semnătura eletronică
participantului
Confirmată prin semnătura eletronică
participantului
Conform F 3.3 din Documentaţia
Standard, confirmată prin semnătura
eletronică participantului
Conform F 3.4 din Documentaţia
Standard, onfirmată prin semnătura
eletronică participantului
În ordinea enumărată în tabelul nr.1,
confirmată prin semnătura eletronică
participantului
Copia, confirmată prin semnătura
eletronică participantului
2

Nivelul minim/
Obligativitatea
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu

Obligatoriu
Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Paşaport sanitar veterinar pentru mijloacele
de transport
Certificat de confirmitate / Declaraţia de
conformitate - pentru produsele lactate /

9
10

Copia, confirmată prin semnătura
eletronică participantului
Copie originalului eliberat de
Organismul Naţional de Verificare a
conformităţii produselor, confirmată prin
semnătura eletronică participantului

Obligatoriu
Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrînse şi al procedurii
negociate), după caz
nu se aplica
17. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza acordulcadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): nu se aplica
18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): nu se aplica
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai scazut prêt pe loturi
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum şi
ponderile lor:
Nr.
d/o

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

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

până la: [ora exactă] data indicate in SIA RSAP

-

pe: [data] data indicate in SIA RSAP

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de
participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile, ofertele intirziate vor fi respinse
24. Locul deschiderii ofertelor:

SIA RSAP
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia
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 şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii
Europene: ____________________________________________________________
(se specifică denumirea proiectului şi/sau programului)

28. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor:
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor
Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
29. Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respective (dacă este
cazul):_____________________________________________________________________
30. În cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor
viitoare:______________________________________________________________________
31. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de
anunţ:
nu a fost publicat
3

32. Data transmiterii spre publicare a anunului de participare: 14.07.2021
33. În cadrul procedurii de achiziţie 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
da
facturarea electronică
da
plăţile electronice
34. Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al Organizaţiei
Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene): _________________________________________
(se specifică da sau nu)

35. Alte informaţii relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru: Petru Turculet

L.Ş.

4

