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Codul CPV

Denumirea bunurilor şi/sau a
serviciilor

Modelul
articolului

Ţara de origi-ne

Produ-cătorul

1

2

3

4

5

15800000-6
Turte dulci

Moldova

"Stiviprod"SRL

15800000-6
Biscuiti cu lapte Biscuiti ”
Moldova

"Stiviprod"SRL

Biscuiţi ,,Zi-Noapte”

Moldova

"Stiviprod"SRL/Nefis

Napolitane

Moldova

"Nefis"SRL

15800000-6

15800000-6

15800000-6
Ciocolate ”Lapte de pasăre”

Moldova

"Bucuria"SA

15800000-6

15800000-6
15800000-6

Ciocolate ”Baton”

Moldova

"Bucuria"SA

Făină de grâu 2 kg

Moldova/ Ucraina

"Vitalcomus"SRL/
"Stiviprod"SRL

Paste făinoase

Moldova

"Vitalcomus"SRL

Alternativa nr.
Pagina
din

Specificarea tehnică deplină solicitată

6
Turte dulci Calitate superioară, 100 %
produs natural făra amelioratori,
ambalaj cutii de carton 4-5 kg,
.Cu livrarea 1 dată

Specificarea tehnică deplină propusă de
către ofertant

7
Turte dulci Calitate superioară, 100 %
produs natural făra amelioratori,
ambalaj cutii de carton 4-5 kg,
.Cu livrarea 1 dată

Standarde de referinta

8
GOST 59017

Biscuiti cu lapte Biscuiti ” Cu vanilie și Biscuiti cu lapte Biscuiti ” Cu vanilie și
cacao”. Din făină de grâu calitatea
cacao”. Din făină de grâu calitatea
superioară,100 % produs natural fără
superioară,100 % produs natural fără
amelioratori, ambalaj 3-5 kg, Fiecare
amelioratori, ambalaj 3-5 kg, Fiecare
GOST 24901-89
biscuit să fie întreg, nu fărîmițați , să nu biscuit să fie întreg, nu fărîmițați , să nu
conțină mirosuri străine.Cu livrarea 1
conțină mirosuri străine.Cu livrarea 1 dată
dată pe sptămînă
pe sptămînă
Biscuiţi ,,Zi-Noapte”calitate
Biscuiţi ,,Zi-Noapte”calitate
superioară, 100% produs natural
superioară, 100% produs natural
GOST 24901-89.
fără amelioratori, ambalaj 3-5
fără amelioratori, ambalaj 3-5
kg, GOST 24901-89. Cu livrare
kg, GOST 24901-89. Cu livrare
1 dată pe săptămînă.
1 dată pe săptămînă.
Napolitane din faina alba de
Napolitane din faina alba de
griu, in asortiment cu gust de
griu, in asortiment cu gust de
vanilie,lamie,ciocolata. Fără OMG.
vanilie,lamie,ciocolata. Fără OMG. Masa
GOST4031-68
Masa netă 1/40 g. Ambalate in cutie de 3- netă 1/40 g. Ambalate in cutie de 3-5
5 kg.Termenul de valabilitate
kg.Termenul de valabilitate
MAX 270 zile. Livrarea la necesitate
MAX 270 zile. Livrarea la necesitate
Ciocolate
”Lapte de pasăre”Ciocolate cu lapte
,moi,invelite.Ambalate in cutii
de 1.4 kg. Fără OMG
Livrarea la necesitate

Ciocolate
”Lapte de pasăre”Ciocolate cu lapte
,moi,invelite.Ambalate in cutii
de 1.4 kg. Fără OMG
Livrarea la necesitate

Ciocolate ”Baton” Baton în ciocolată:
arahide, cacao, halva si susan. Fără
OMG. Ambalaj în cutie de 2.8
kg.Termenul de valabilitate 12
luni. Livrarea la necesitate
Făină de grâu 2 kg

Ciocolate ”Baton” Baton în ciocolată:
arahide, cacao, halva si susan. Fără OMG.
Ambalaj în cutie de 2.8 kg.Termenul de
GOST4570-93
valabilitate 12
luni. Livrarea la necesitate
Făină de grâu 2 kg

Paste făinoase Calitate superioara din
făină de grîu tare, calitatea I, categoria
A, grupa C, asorti, ambalaj 5 kg

Paste făinoase Calitate superioara din făină
de grîu tare, calitatea I, categoria
A, grupa C, asorti, ambalaj 5 kg

15800000-6
Paste făinoase (spaghete)

Moldova

"Vitalcomus"SRL

Taiței de casa

Moldova

"Vitalcomus"SRL

15800000-6

Fulgi de ovăs 1 kg

Moldova/ Ucraina

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

Crupe de griş 1 kg
Crupe de orz marunțită 1 kg
Crupe de porumb 1 kg
Crupe de arnautca 1 kg
Crupă de mei 1 kg
Crupă,,Arpăcaş de orz întreg, ”
(перловка)

Conf,Certificatului

"Vitalcomus"SRL/ Carom
RS SRL
"Vitalcomus"SRL

Moldova

"Vitalcomus"SRL

Moldova

"Stiviprod"SRL

Moldova

"Stiviprod"SRL

Conf,Certificatului

"Vitalcomus"SRL

Moldova
Conf,Certificatului

"Vitalcomus"SRL/
"Stiviprod"SRL

15800000-6

Mazăre uscată 1 kg

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

Fasole uscate 1 kg
Hrişcă 1 kg
Zahăr 1 kg

Moldova
Conf,Certificatului
Conf,Certificatului

"Vitalcomus"SRL/
"Stiviprod"SRL
"Vitalcomus"SRL

Conf,Certificatului

"Vitalcomus"SRL

15800000-6

15800000-6

Moldova

Halva cu alune a

Ucraina

Halva cu cacao

Ucraina

Pastă de roşii

Moldova

15800000-6

15800000-6
Mazăre verde conservată

Moldova

Suc de piersici

Moldova

15800000-6

Crupe de griş 1 kg
Crupe de orz marunțită 1 kg
Crupe de porumb 1 kg
Crupe de arnautca 1 kg
Crupă de mei 1 kg
Crupă,,Arpăcaş de orz întreg, ”
(перловка)

Crupe de griş 1 kg
Crupe de orz marunțită 1 kg
Crupe de porumb 1 kg
Crupe de arnautca 1 kg
Crupă de mei 1 kg
Crupă,,Arpăcaş de orz întreg, ”
(перловка)

Mazăre uscată 1 kg

Mazăre uscată 1 kg

Fulgi de ovăs 1 kg

GOST 21149-93
GOST 7022-97.
GOST 5784-60
GOST 572-60.
GOST 9353-90
GOST 572-60.

PT MD 67- 38869887-003:2005.

Fasole uscate 1 kg
Hrişcă 1 kg
Zahăr 1 kg
Halva cu alune ambalat în cutii de 3-5 kg,
calitate superioară

Suc de mere poamă Suc din fructe
natural limpezit, în borcane de sticlă 3
litri, calitatea superioară, fără
conservanţi
Apa dulce In sticle de plastic de 1.5 l, In
asortiment cu gust de portocala, lamie
,gutuie, rodie asemanotor Letto

Suc de mere poamă Suc din fructe natural
limpezit, în borcane de sticlă 3 litri,
calitatea superioară, fără conservanţi

Ulei din floarea soarelui Dublu rafinat,
dezodorizat, în sticle de 1 litru, calitate
superioară

Ulei din floarea soarelui Dublu rafinat,
dezodorizat, în sticle de 1 litru, calitate
superioară

PTMD 67- 05691233-001:2002 sau
GOST 1129-33.

Otet 6% Sticle de 0,5 litri
Bicarbonat de Na 0.5 kg
Drojdie uscată în pacheţele (50 -80 gr)

Otet 6% Sticle de 0,5 litri
Bicarbonat de Na 0.5 kg
Drojdie uscată în pacheţele (50 -80 gr)

GOST 2156-76
ST 1/2013

Suc de mere poamă

Moldova

"Stamcom"SRL

Apa dulce

Moldova

"Rusnac-Moldaqua"SRL

Ulei din floarea soarelui

Moldova/Ucraina

"Olium Goguu"SRL
/Unitehcom"SRL

Otet 6% Sticle de 0,5 litri
Bicarbonat de Na 0.5 kg
Drojdie uscată

Moldova

Roman si CO

Bosnia$Hetogovinia

Elzio Grup"SRL

Conf,Certificatului

"Condiprod Com"SRL

15800000-6

15800000-6
15800000-6
15800000-6

Paste făinoase (spaghete) Calitate
superioara din făină de grîu tare, calitatea I,
GOST 875-92
categoria
A, grupa C, ambalaj 5 kg
Taiței de casa Tăiţei de casă grupa (extra)
obținute din făină de grâu tare
HG 775 din 03.07.2007,
(durum) de calitatea I superioară 5 kg

Fasole uscate 1 kg
Hrişcă 1 kg
Zahăr 1 kg
"Sudzuker-Moldova"SRL
Halva cu alune ambalat în cutii de 3-5
"Aliocor"LT
kg,
calitate superioară
Halva cu cacao ambalat în cutii de 3-5
"Aliocor"LT
kg, calitate superioară
Pastă de roşii Cu fracţia masică de
substanţe uscate 25% calitatea
"Legume Fructe Buzau"SRL
superioară, în borcane de sticlă greutatea
720 gr
Mazăre verde conservată În borcane de
sticlă greutatea 0,6 gr., calitate
Servest-Argo"SRL
superioară, produs natural fără
conservanţi,
Suc de piersici Suc din fructe natural
limpezit, în borcane de sticlă 3 litri,
"Stamcom"SRL
calitatea superioară, fără conservanţi

15800000-6

15800000-6

Paste făinoase (spaghete) Calitate
superioara din făină de grîu tare,
calitatea I, categoria
A, grupa C, ambalaj 5 kg
Taiței de casa Tăiţei de casă grupa
(extra)
obținute din făină de grâu tare
(durum) de calitatea I superioară 5 kg
Fulgi de ovăs 1 kg

ISO-9001, GOST 321-94

Halva cu cacao ambalat în cutii de 3-5 kg,
calitate superioară
Pastă de roşii Cu fracţia masică de
substanţe uscate 25% calitatea superioară,
GOST 5081:2008.
în borcane de sticlă greutatea 720 gr
Mazăre verde conservată În borcane de
sticlă greutatea 0,6 gr., calitate superioară,
GOST 15842-90
produs natural fără conservanţi,
Suc de piersici Suc din fructe natural
limpezit, în borcane de sticlă 3 litri,
calitatea superioară, fără conservanţi

SM 183MBT506- 89.

SM183MBT506-89

Apa dulce In sticle de plastic de 1.5 l, In
asortiment cu gust de portocala, lamie
,gutuie, rodie asemanotor Letto

15800000-6

Sare alimentară

15800000-6

Usturoi granulat

Conf,Certificatului

"Rx Prodex"SRL

Conf,Certificatului

"Condiprod Com"SRL

15800000-6

Sare alimentară iodată, ambalaj 1 kg,
pachet de polietilenă,
Usturoi granulat , 0,1-0,2 gr

Sare alimentară iodată, ambalaj 1 kg,
pachet de polietilenă,
Se propune:Usturoi granulat , 15 gr

Peltea (chiseli) Ambalaj 200gr, fără
conservanți, cu valoare energetică mai
puțin 300 kcal la 100 gr., Conținut de
zahăr mai puțin de 15 gr la 100 gr

Se propune:Peltea (chiseli) Ambalaj
150gr, fără conservanți, cu valoare
GOST 18488-200
energetică mai puțin 300 kcal la
100 gr., Conținut de zahăr mai puțin de 15
gr la 100 gr
Condiment universal 15 legume
GOST 17594-81.
și mirodenii” În pachețele de 100-200g

GOST 13830-97.

Peltea (chiseli)

Ucraina

"Moravix"SRL

Condiment universal 15 legume
și mirodenii”

Conf,Certificatului

"Condiprod Com"SRL

15800000-6

Frunză de dafin

Conf,Certificatului

"Condiprod Com"SRL

15800000-6

Piper negru boabe

Conf,Certificatului

"Condiprod Com"SRL

15800000-6

Cacao c

Conf,Certificatului

"Condiprod Com"SRL

Conf,Certificatului

"Condiprod Com"SRL

Ucraina

"Solidus LDS"

Ceai verde, frunze întregi, calitate
superioară, ambalat câte 500g,

Ceai verde, frunze întregi, calitate
superioară, ambalat câte 500g,

GOST 1937-90

Vietnam

"Condiprod Com"SRL

Ceai negru, frunze întregi, calitate
superioară, ambalat câte500g,

Se propune:Ceai negru, frunze întregi,
calitate superioară, ambalat câte100g,

GOST 1937-90

Rusia

Samparex SRL

Cafea solubila Cafea naturală solubilă
sublimată.Ambalat în vacum pachet cu
zip, pentru deschidere multiplă(100400g).

Cafea solubila Cafea naturală solubilă
sublimată.Ambalat în vacum pachet cu zip,
pentru deschidere multiplă(100-400g).

Moldova

"Vitalcomus"SRL

Prune uscate fără sâmbure, ambalaj – 10 Prune uscate fără sâmbure, ambalaj – 10
kg, calitate superioară, prelucrate fără
kg, calitate superioară, prelucrate fără
conservanţi., GOST 28561-90.
conservanţi., GOST 28561-90.

Conf,Certificatului

"Condiprod Com"SRL

Stafide Calitate superioară din struguri
albi, ambalaj – pachet 200 gr,

Stafide Calitate superioară din struguri
albi, ambalaj – pachet 200 gr,

Moldova

TRC Exipoipocom

Carne inabusita de porc În borcane din
sticlă de 500 gr.

Carne inabusita de porc În borcane din
sticlă de 500 gr.

Moldova

TRC Exipoipocom

Carne inabusita de vita În borcane din
sticlă de 500 gr.

Carne inabusita de vita În borcane din
sticlă de 500 gr.

15800000-6

15800000-6

15800000-6
15800000-6

Seminte de susan

Ceai verde

Ceai negru

15800000-6
Cafea solubila

15800000-6

Prune uscate fără sâmbure

15800000-6
Stafide

15800000-6

15800000-6

Carne inabusita de porc

Carne inabusita de vita

Total
Semnat:
Numele, prenumele: Melnic Tatiana
In calitate de director
Ofertantul: "MELTAN" S.R.L.
Adresa:str.Mesager 5/3, ap.32 , Chisinau

Condiment universal 15 legume
și mirodenii” În pachețele de 0,75gr
Frunză de dafin, în pachetele de
polietilenă
Piper negru boabe, În pachețele de
polietilenă.
Cacao cu conţinut redus de grăsime,
ambalaj de 200 gr

Frunză de dafin, în pachetele de polietilenă
Se propune:piper negru boabe, În
pachețele de polietilenă.500 g
Cacao cu conţinut redus de grăsime,
ambalaj de 200 gr

GOST 17594-81
GOST 29050-91.
GOST 108- 76

Seminte de susan Ambalaj vacuum, Seminte de susan Ambalaj vacuum,
200g pentru fiecare, uscata fi fara
200g pentru fiecare, uscata fi fara
miros strain
miros strain

GOST 28561-90.

GOST 51074-2003.

