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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Produse alimentare pentru I jum. anul 2022
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție_Concurs la cererea ofertelor de pret
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: Centrul Ftiziopneumologic de Reabilitare pentru
copii Tirnova
2. IDNO: 337274
3. Adresa: R-ul Donduseni, satul Tirnova,str.c.Stamati 29
4. Numărul de telefon/fax: 068960553
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:sanatoriutirnova@mail.ru
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 .
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): Institutie de stat , servicii de
recuperare a sanatatii
8. Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu):
__
Link-ul către planul de achiziții publice
publicat:___________________________________
9. 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

Denumirea
bunurilor/serviciilor/l
ucrărilor solicitate

Unitatea
de
măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referință

Lotul nr.1 Produse
lactate

Valoarea
estimată
(se va indica
pentru
fiecare lot
în parte)
238000.00

15800000-6

Lapte 2,5%

litru

6500

15800000-6

Chefir 2,5%

buc

2000

15800000-6

Brînză de vaci 9%

kg

900

15800000-6

Smîntînă 15%

buc

800

15800000-6

Unt de vacă 72,5%

buc

6000

HG 611 din 05.07.2010, pasterizat grasime
2,5% în pachete de polietilenă 1,0 L
,Livrarea 3ori/sapt.2,4,6 zi din sapt.)
HG nr. 611 din 05.07.2010 Grasime 2.5%
ambalaj polietilenă 0,5L Standard de
referinta-STAS 4929-84. Livrarea: 3 ori
saptaminal 2,4,6 zi din saptamina
HG 611 din 05.07.2010 , .Grasime 9%,
pachet de 0,5 kg. Livrarea 3 ori/sapt. (2,4,6
zi din sapt.)
HG 611 din 05.07.2010, .Pachet polietilena 0,5 kg, grasime 15%, . Livrarea 3 ori/sapt.
(2,4,6 zi din sapt.)
HG nr.611 din 05.07.2010 Din smîntînă
dulce nesărat 72,5% grăsime, fără adaos de
grăsimi vegetale. Ambalaj 0,2kg. pachet.
Livrare 2,4,6 zi din sapt.) Autohton

15800000-6

Caşcaval

kg

300

HG nr.611 din 05.07.2010 Taria de la 45%
cu cheag tare, bloc. Fara conservanti si
adaosuri. Standard de referinta - SM
218:2011, Ambalaj max 1kg. Livrarea 1 pe
saptamana,

15551000-5

Iaurt

buc

2000

Ambalat in pachete de plietilena cu
grasine de 2.5 %,cu fructe ,0.500
kg

Lotul nr.2 Carne si
produse din carne

238400,00

15800000-6

Carne de pasăre
(pulpe)

kg

2000

15800000-6

Carne de pasăre (Piept)

kg

1700

15800000-6

Carne de porc , muschi
fără os congelata

kg

500

Calitate superioara, congelata,ambalaj
fiecare in parte. La comanda 1/saptamina,
bucata nu mai mica de 300 gr.GOST 2539182, Standard de rеfеrinta si cerintele: HG
696 din 04.08.2010, НG 221 din l6.03.2009.
Se livreaza cu transport care necesita regim
termic special.
Congelata cu fierbere rapida fara os si piele,
forma intreaga,.Livrare 1/saptamina. In
ambalaj cite 1kg. Conform HG nr.773 din
03.10.2013 cu privire la aprobarea Normei
sanitar veterinare de stabilire a cerintelor de
comercializare a carnii de pasare.
GOST:25391-82.Normele privind
etichetarea produselor alimentare sa
corespunda cu HG nr.996 din 20.08.2003 .
Se livreaza cu transport care necesita regim
termic special.
Carne de porc ,mușchi, ,fără os.congelată
Ambalaj max.2.0kg. .Livrare
1/săptămînă..Se livrează cu transport care
necesită regim termic special

Lotul nr.3 Produse de
morarit

10000,00

15800000-6

Crupă de griş

kg

300

15800000-6

Fulgi de ovăs

kg

200

15800000-6

Făină alba de grîu cal.
Superioară

kg

1600

HG nr.520 din 22.06.2010 ambalaj 1 kg,
Calit.superioara. Standard de referintaSTAS 7022-97. Livrarea 1 pe saptamina. La
comanda
HG nr. 520 din 22.06.2010 , HG nr.1191 din
23.12.2010 Ambalaj 1kg. Calit.super.
Standard de referinta-PT MD 67-38869887,
Livrarea 1 pe saptamina la comanda
HG 68 din 29.01.2009, HG nr. 520 din
22.06.2010,HGnr.996
din20.08.2003,(calitatate superioară, cu
miros specific fainii .) Ambalaj max. 10kg.
Calit.super. Livrarea 1/luna, la comanda

Lotul 4. Cereale

16000.0

03211000-3

Crupe de griu

kg

250

15800000-6

Crupe de orz

kg

200

15800000-6

Crupe de mei

kg

250

15800000-6

Hrişcă

kg

300

15800000-6

Orez

kg

400

15800000-6

Mazăre uscată

kg

270

03211900-2

Faina de porumb

kg

250

HG nr.520 din 22.06.2010, HG nr.1191 din
23.12.2010 Ambalaj 1 kg. Calit.super.
Standard de referinta STAS 6292-93,
Livrare 1/saptămînă, la comanda
HG nr.520 din 22.06.2010, HG nr.1191 din
23.12.2010 Ambalaj 1 kg. Calit.super.
Standard de referinta STAS 6292-93,
Livrare 1/saptămînă, la comanda
HG nr.520 din 22.06.2010 ambalaj 1 kg,
Calit.super. Standard de referinta STAS572-60 Livrarea 1 pe saptamina la comanda
boabe intregi, aspect de bob sănătos,
ambalaj max.1kg. Calit.super. Standard de
referinta STAS -5550-74. Livrarea 1 pe lună
la comanda
aspectul de bob rotund sănătos, boabe
întregi, complet decorticat, Fara corpuri
straine. Ambalaj 1kg. Calit.super. Standard
de referinta STAS 6292-93. Livrarea 1pe
lună la comanda
Mazare uscata jumatati,fara impuritati
Ambalaj1kg.Calitate superioara.GOST
6201-68 livrarea 1/lună
HG nr.520 din 22.06.2010, HG nr.1191 din
23.12.2010 Ambalaj 1 kg. Calit.super.
Standard de referinta STAS 6292-93,
Livrare 1/saptămînă, la comanda

Lotul nr. 5 Paste
fainoase

8600,00

15800000-6

Paste făinoase din
faina de grau, calitatea
superioara(figurate)

kg

560

15800000-6

Paste făinoase din
faina de grau, calitatea
superioara(fidea)

kg

300

Paste făinoase din faina de griu figurate spirala, calitate superioara, amb. 5kg.
Calit.super. Standard de referinta-STAS 875-92. HG nr.775 din 03.07.2007 Livrarea
1 pe lună la comanda
Paste făinoase din faina de griu figurate spirala, calitate superioara, amb. 5kg.
Calit.super. Standard de referinta-STAS 875-92. HG nr.775 din 03.07.2007 Livrarea
1 pe lună la comanda

Lotul nr. 6 Paine

60300,00

15800000-6

Pîine alba

buc

7700

15800000-6

Franzelă de secară

buc

4630

15800000-6

Franzelă albă

buc

1540

HG 775 din 03.07.2007 , pîine albă 0,7 kg
din făină de grîu calitate superioara, ,
Livrarea-zilnic
HG 775 din 03.07.2007 franzelă 0,07 kg.
calitatea I din secară, . Livrarea- zilnic.
HG 775din 03.07.2007 franzelă albă 0.8 kg
calitatea I .Livrarea zilnică

Lotul nr. 7 Peste

15800000-6

Peşte congelat de
mare(HEC)

28000,00
kg

800

HEC inghetat ” , eviscerat fără cap si coada,
greutatea nu mai puţin de 0,350-0,400 kg/1
peşte) ambalat cutii greutatea max 10kg.
Standard de referinta - STAS -20057-96.
Livrarea o data pe saptamana. La comanda.

Lotul.nr.8
Ulei vegetal
15800000-6

Ulei vegetal de floarea
soarelui

18000,00
litri

600

Vegetal din floarea soarelui rafinat,
deodorizat, ambalaj max 5L HG nr.434 sdin
27.05.2010, HG nr.520 din 22.06.2010 .
STAS -1129-93. Livrare 1/lunăla comanda

Lotul.nr.9
Diverse Produse
panificatie/patiserie
15800000-6

Covrigi de secara
Biscuiti
Lotul.nr.10
Oua

15800000-6

Ouă dietice de găină

4500,0
kg
kg

150
200

Covrijei de secară. Ambalaj în punji 6.0
kg. Calitate superioară.Producător autohton.
Livrare 1/lună la comandă.
Ambalaj în punji 6.0 kg. Calitate
superioară.Producător autohton. Livrare
1/lună la comandă nu mai mult de 300 kl

40000,00

buc

20000

Greutatea nu mai mica de 65gr. HG nr.435
din 28.05.2010, HG nr.221 din 16.03.2009.
De masă, dietetice categoria B, Standard de
referinta- SM-89. Livrarea 1 pe saptamana
la comanda

Lotul.nr.11
Zahăr
15800000-6

Zahăr

16800,00
kg

1400

HG nr.774 din 03.07.2007, HG nr.520 din
22.06.2010, HG nr.1191din 23.12.2010
Ambalaj max 1kg, Livrarea 1 pe lună, la
comanda

Lotul.nr.12
Condimente in
asortiment /gem/ceai

20300,00

15800000-6

Sare alimentară iodată

kg

350

15800000-6

Drojdie de panificatie
uscată

kg

20

15800000-6

Cacao praf

kg

18

15800000-6

Pastă de roşii 25%

buc

450

HG nr.596 din 03.08.2011 , HG nr.520
din22.06.2010 Iodata granulata Amb.cutii
max.1kg , STAS 13830-97 Livrare 1/lună.,
la comanda
Drojdie de panificație uscata. Ambalaj in
pachete max 15 gr.GOST 171-81 La
cvomanda
Cacao, ambalaj pachete de 0.100gr.
c/superioara. La comanda 1/luna.GOST
108-76
HG nr. 520 din 22.06.2010, Paste de tomate
de 25% calitate superioara în borcane de
sticla, max 720 gr.Standard de referintaSTAS-3343-89. Livrare 1/ lună, la comanda

15800000-6

Gem din mere

buc

250

15800000-6

Frunze de dafin

buc

30

15800000-6

Ceai negu pliculete

kg

22

Din mere, ambalaj borcane de sticla max
860gr., HG nr.216 din 27.02.2008 .Livrarea
1 pe lună la comanda
HG nr.520 din 22.06.2010 frunze de dafin,
ambalaj pachet la 100 gr , STAS-1937-90.
Livrare 1 in lună, la comanda
Ceai negru (pliculeţe )Cutia sa contina 25 de
buc, La comanda.

Bors acru de casa

buc

200

In sticle de 1 l

Stafide

kg

25

Bicarbonat de sodiu

buc

50

15800000-6

HG nr520 din 22.06.2010stafide la cutie de
3,0 kg livrarea 1 lună
Bicarbonate de sodiu alimentar ambalat in
pacgete de 0.5 kg

Lot.13.legume și
fructe proaspete

123300,00
Tuberculi
întregi,uscați,necontaminați,sănătoși,fără
atacuri de boli sau insecte.Nu mai mic de L12,D6cm,în plase cite 25 kg cu etichită de
producător

Cartofi

kg

8000

15800000-6

Ceapă

kg

600

15800000-6

Morcov

kg

800

15800000-6

Sfeclă roșie

kg

500

15800000-6

Varză

kg

1400

15800000-6

Fasole

kg

250

15800000-6

Usturoi

kg

20

Usturoi proaspat la lada

15800000-6

Fructe uscate

kg

120

Fructe uscate in asortiment la sac de
25 kg

Lamiie

kg

20

Patrungel verde

kg

20

15800000-6

15800000-6

Ceapa întreagă,sănătoasă,nu mai mic
de P-70 gr,D7cm în plase de 25 kg cu
etichetă de producător
Întreg,sănătos,curat fără vătămări
cauzate de insecte Nu mai mic de L
10cm,dulce în plase cu etichetă de
producător
Întreagă,sănătoasă,curată,fărăvatăm
ări.Bordo,rotundă dulce d -6cm în
plase cu etichete de producător
Sănătoasă,întregi curate fără atacuri
de boli în plase cu etichete de
producător
Fasole uscate la pachet de 1,0
kg.Livrarea 1/lună

Patrungel verde proaspat

Lot.14 Legume
conservate
15800000-6

10 040,00

Mazăre verde
conservată

kg

200

Miere de albini

kg

60

Bob intreg, verde,limpede,
conservata, amb. in borcane de
sticla max.1L. Livrarea 1 pe lună,
la comanda GOST 15842-90
Ambalat in borcane de 1 kg , miere
de albini naturala
17000.0

Lot. 15 Sucuri
15800000-6

Suc de fructe

L

500

Suc de fructe limpezit .La la
tetrapac de 1.0 L SM183

Apa minerele iodata

buc

200

In sticle de 1.5 l

Valoarea estimativă totală

813240.0

Notă




Obligatoriu pentru produsele lactate livrarea se va efectua de 3 ori pe saptamina(2,4,6 zi din saptamina).
Obligatoriu toate produsele alimentare sa fie ambulate si marcate cu data producerii si termenul de
valabilitate.
Metoda si conditiile de plata : In termen de 30 zile dupa fiecare partida.

10. 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_________________________________________________________________
__.
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
(indicați se admite sau nu se admite)

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 01.01.2022-31.06.2022 la
depozitul Centrului Ftiziopneumologic de Reabilitare pentru copii Tirnova , nu mai
tarziu de ora 14-00.
13. Termenul de valabilitate a contractului:31.06.2022
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai
în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplica
(indicați da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere
de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica.
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

16. 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

1

DUAE

2

, Specificatia tehnica (ANEXA NR.22),
Specificatia de pret (ANEXA NR.23ord. MF
115 din 15.09.2021)
Dovada înregistrării persoanei juridice, în
conformitate cu prevederile legale

3

4
5

Certificat pentru confirmarea capacităţii
executării calitative a contractului de achiziţie
Certificat sanitar veteinar ( pește)

6

Certificat de conformitate /Declarația de
conformitate (pentru produsele lactate )

7

Certificat de conformitate (carne de vitel,carne
si fileu de gaina)

8

Certificat de calitate (pentru ouă)

9

Certificat ce atesta calitatea produsului (pentru
celelalte produse alimentare: cum ar fi
crupe,condimente,conserve si altele.)
Certificat de înregistrare oficială pentru
siguranța alimentelor

10

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

DUAE aprobat prin ordinul ministrului
finanțelor nr. 72/2020 din 26.11.2020Complectat si semnat electronic;
Complectate si semnate electronic;

Obligatoriu

Certificat/decizie de înregistrare a
întreprinderii/ EXTRAS din Registrul de
Stat al persoanelor juridice -copie,
confirmată cu semnătura electronică a
Operatorului economic
Copie confirmată prin semnătura electronică
a Operatorului Economic
Copie confirmată prin semnătura electronică
a Operatorului Economic
Copie eliberat de Organismul de certificare
acreditat în sistemul Naţional de Acreditare
- cu semnătura electronică a Operatorului
economic
Copie eliberat de Organismul de certificare
acreditat în sistemul Naţional de Acreditare
- cu semnătura electronică a Operatorului
economic
Copie - cu semnătura electronică a
Operatorului economic
eliberat de un organ de ceritificare acreditatcopie – confirmată prin semnătura
electronică a Operatorului Economic
Copie-confirmată prin semnătura electronică
a Operatorului economic;

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu
Obligatoriu

Obligatoriu

11

Autorizatia sanitar-veterinara de functionare a
depozitului
Autorizatia sanitar-veterinara pe unitate de
transport/sau pasaport sanitar a transportului

12

Certificat de efectuare sistematică a plăţii
impozitelor, contribuţiilor eliberat de
Inspectoratul Fiscal
Certificat de deţinere a abatorului, ori contract
cu deţinătorul abatorului.(Obligatoriu pentru
carnea de pui ,de vitel)
Pentru produsele de panificare, certificate de
calitate si de provenienta a materiei
prime(faina,griu)
Pentru produsele de panificare,Certificat de
detinere a Laboratorului Atestat

13

14

15

16

15

Garantia pentru oferta 1%din valoarea ofertei
fara TVA

16

Garantia de buna executie a contractului 5%din
valoarea totala a contractului.

17

Livrarea şi descărcarea produselor alimentare se
face de către OE cu cantitatea strict solicitată
conform comenzilor (zilnic, săptămînal şi
lunar).

18

Declarație privind valabilitatea ofertei

19

Certificat privind deţinerea unui cont bancar

Copie-confirmată prin semnătura electronică
a Operatorului economic
Copie - cu semnătura electronică a
Operatorului economic,obligatoriu să fie
livrate cu transport care necesită regim
termic special (cu frigider).
Copie-confirmată prin semnătura electronică
a Operatorului economic

Obligatoriu

Copie-confirmată prin semnătura electronică
a Operatorului economic

Obligatoriu

Copie-confirmată prin semnătura electronică
a Operatorului economic

Obligatoriu

Pentru efectuarea controlului permanent
asupra calitatii sau contract cu asemenea
laborator,Copia, cu semnătura electronică a
Operatorului economic
Anexa nr.9 din Documentația standard
aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din
15.09.2021
Garanție bancară conform Anexei nr. 10
din Documentația standard aprobată prin
Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021
Livrarea şi descărcarea produselor
alimentare se face de către Vănzător cu
cantitatea strict solicitată conform
comenzilor (zilnic,saptaminal si lunar)
Conform Anexei nr. 8 din Documentația
standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115
din 15.09.2021
Confirmat prin semnătura electronică
Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii
electronice

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al
procedurii negociate), după caz_nu se aplica
18. 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
19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se
aplica
20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: evaluarea se va face pe lot,
la cel mai mic preț, în corespundere cu parametrii solicitați.

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

până la: [ora exactă] Informația o gasiți în SIA RSAP

-

pe: [data] Informația o gasiți în SIA RSAP

23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

25. Locul deschiderii ofertelor: __SIA
RSAP________________________________________
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.
26. 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”.
27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba
ramână .
28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene: nu se aplica
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
30. 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 aplica.
31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor
viitoare:_nu se aplica .
32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunţ:_ Informația o gasiți în SIA RSAP.
33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Informația o gasiți în SIA
RSAP.
34. 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 accepta
participare
sistemul de comenzi electronice
Nu se accepta
facturarea electronică
Se accepta
plățile electronice
Se accepta
35. 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 aplica
(se specifică da sau nu)

36. Alte informații relevante:
______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru: Sprincenatu Vera Conducător

