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Mo
delu
Denumirea
Nr.
l
Cod CPV bunurilor şi/sau a
d/o
arti
serviciilor
colu
lui

1

2

Paste făinoase de grup
A, obţinute din făină
de grîu tare (durum) de
Lot
calitate superioară
15800000-6
4.
(clasa 1) sau de
calitatea întîi (clasa 2).
Sortimente: spaghete,
sfredelus.

3

Ţara
de
origin
e

Produ-cătorul

Specificarea tehnică deplină solicitată de
către autoritatea contractantă

Specificarea tehnică deplină
propusă de către ofertant

Standarde de referinţă

4

5

6

7

8

RM

Făină de grîu calitate
Lot
15800000-6 superioară, ambalat de
5.
la 1,0kg-2,0kg

RM

Pesmeţi simpli de
Lot
15800000-6 calitate superioară,
6.
ambalat

RM

Lot
Fulgi din ovăz,
15800000-6
7.
ambalat (1.0 kg)

RM

Lot
Crupe din griş ambalat
15800000-6
8.
(1,0 kg)

RM

Paste făinoase de grup A, obţinute din făină de grîu
Importator/Preambal tare (durum) de calitate superioară (clasa 1) sau de
ator: SRL
calitatea întîi (clasa 2). Sortiment: spaghete,
"Vitalcomus"
sfredelus. Ambalate, etichetate, fără semne de
alterare. Livrarea: Săptaminal
Făină de grîu calitate superioară, pentru panificație,
ambalaj de la 1,0kg-2,0kg, etichetat. Fără miros
SRL "Beatrice Com"
străin, fără impurități sau mucegai. Livrarea:
Săptaminal
Pesmeţi simpli de calitate superioară, ambalat,
etichetat, fără semne de alterare. Livrarea:
ICP "Panifcop" SRL
Saptaminal; Livrarea între orele 7.00 pînă la orele
9.00
SRL "Carom-RS"
Fulgi din ovăz, calitate superioara, ambalat (1,0 kg),
Importator/Preambal
etichetat, fără impurități, fără miros strain. Livrarea:
ator: SRL
Saptaminal; Ambalaj de 1 kg
"Vitalcomus"
Preambalator: SRL
Crupe din griş calitate superioara, ambalat (1,0 kg),
"Almidec Grup"
Importator/Preambal etichetat, fără impurități, fără miros strain. Livrarea:
Saptaminal; Ambalaj de 1 kg
ator: SRL
"Vitalcomus"

Paste făinoase de grup A, obţinute
din făină de grîu tare (durum) de
calitate superioară (clasa 1) sau de
calitatea întîi (clasa 2). Sortimente:
spaghete, sfredelus, ambalate,
etichetate, fără semne de alterare

GOST 875-92, HG 775 din
03.07.2007

Făină de grîu calitate superioară,
pentru panificație, ambalaj de la
1,0kg-2,0kg, etichetat, fără miros
străin, fără impurități sau mucegai.

SM 202:2000, HG 68 din
29.01.2009

Pesmeţi simpli ambalat, etichetat,
fără semne de alterare.

HG nr.775 din 03.07.2007
HG nr.520 din 22.06.2010

Fulgi din ovăz, ambalat (1,0 kg),
etichetat, fără impurități, fără miros
strain.

GOST 21149-93, HG 520
din 22.06.2010, HG 1191
din 23.12.2010

Crupe din griş ambalat (1,0 kg),
etichetat, fără impurități, fără miros
strain.

GOST 7022-97, HG 520
din 22.06.2010, HG 1191
din 23.12.2010

Lot
Crupe din mei ,
15800000-6
9.
ambalat de la (1,0 kg)

RM

Lot
Crupe de arpacaş
15800000-6
10.
ambalat de la (1,0kg)

RM

Lot
Crupe de grîu, ambalat
15800000-6
11.
de la (1.0kg)

RM

Lot
Crupe de orz, ambalat
15800000-6
12.
de la (1.0kg)

RM

Crupe de porumb
Lot
15800000-6 marunta, ambalat de la
13.
(1,0 kg)

RM

Mazăre uscată bob
Lot
întreg, şlefuită
15800000-6
14.
ambalata ( 1,0 kg) cu
fierbere rapida.

RM

Lot
Fasole uscate albe
15800000-6
15.
ambalate a cite 1 kg

RM

Lot
Hrişcă bob întreg,
15800000-6
16.
ambalat (1,0kg)

RM

Lot
Orez bob rotund,
15800000-6
17.
şlefuit ambalat (1,0kg)

RM

Preambalator: SRL
"Almidec Grup"
Importator/Preambal
ator: SRL
"Vitalcomus"
Preambalator: SRL
"Almidec Grup"
Importator/Preambal
ator: SRL
"Vitalcomus"
Preambalator: SRL
"Almidec Grup"
Importator/Preambal
ator: SRL
"Vitalcomus"
Preambalator: SRL
"Almidec Grup"
Importator/Preambal
ator: SRL
"Vitalcomus"
Preambalator: SRL
"Almidec Grup"
Importator/Preambal
ator: SRL
"Vitalcomus"
Preambalator: SRL
"Almidec Grup"
Importator/Preambal
ator: SRL
"Vitalcomus" SRL
Preambalator:
"Almidec Grup"
Importator/Preambal
ator: SRL
"Vitalcomus"
Preambalator: SRL
"Almidec Grup"
Importator/Preambal
ator: SRL
"Vitalcomus"
Preambalator: SRL
"Almidec Grup"
Importator/Preambal
ator: SRL
"Vitalcomus"

Crupe din mei calitate superioara, ambalat (1,0 kg), Crupe din mei ambalat (1,0 kg),
etichetat, fără impurități, fără miros strain. Livrarea: etichetat, fără impurități, fără miros
Saptaminal; Ambalaj de 1 kg
strain.

Crupe de arpacaş calititate superioara, ambalat (1,0
kg), etichetat, fără impurități, fără miros strain.
Livrarea: Saptaminal

GOST 572-60, HG 520 din
22.06.2010, HG 1191 din
23.12.2010

Crupe de arpacaş ambalat (1,0 kg),
HG 520 din 22.06.2010,
etichetat, fără impurități, fără miros
HG 1191 din 23.12.2010
strain.

Crupe de grîu calitate superioara, ambalat (1,0 kg), Crupe de grîu ambalat (1,0 kg),
etichetat, fără impurități, fără miros strain. Livrarea: etichetat, fără impurități, fără miros
Saptaminal
strain.

HG 520 din 22.06.2010,
HG 1191 din 23.12.2010

Crupe de orz calitate superioara, ambalat (1,0 kg),
Crupe de orz ambalat (1,0 kg),
etichetat, fără impurități, fără miros strain. Livrarea: etichetat, fără impurități, fără miros
Saptaminal
strain.

GOST 5784-60, HG 520
din 22.06.2010, HG 1191
din 23.12.2010

Crupe de porumb marunta calitate superioara,
Crupe de porumb marunta, ambalat
ambalat (1,0 kg), etichetat, fără impurități, fără miros (1,0 kg), etichetat, fără impurități,
strain. Livrarea: Saptaminal
fără miros strain.

GOST572-60, HG 520 din
22.06.2010, HG1191 din
23.12.2010

Mazăre uscată bob întreg, şlefuită ambalat (1,0 kg)
cu fierbere rapida, etichetat, fără impurități, fără
miros străin. Livrarea: Saptaminal

Mazăre uscată bob întreg, şlefuită
ambalat (1,0 kg) cu fierbere rapida,
etichetat, fără impurități, fără miros
străin.

HG 205 din 11.03.2009

Fasole uscate albe, ambalate (1,0 kg), etichetat,
curată fără insecte, fără miros strain. Livrarea:
Saptaminal

Fasole uscate albe, ambalate (1,0
kg), etichetat, curată fără insecte,
fără miros strain.

HG 205 din 11.03.2009

Hrişcă bob întreg, calitate superioara, ambalat
(1,0kg), etichetat, fără impurități, fără miros strain.
Livrarea: Saptaminal

Hrişcă bob întreg, ambalat (1,0kg),
etichetat, fără impurități, fără miros GOST 5550-74
strain.

Orez bob rotund, calitate superioara, şlefuit ambalat Orez bob rotund, şlefuit ambalat
(1,0kg), etichetat, fără impurități, fără miros strain. (1,0kg), etichetat, fără impurități,
Livrarea: Saptamanal
fără miros strain.

GOST 6292-93

Lot
Pastă de tomate 25%,
15800000-6
18.
borcan 0,72 kg
Zahăr tos din sfeclă,
Lot
15800000-6 ambalat in saci a cate
19.
50kg
Lot
Jeleu (peltea) din
15800000-6
20.
fructe, ambalat
Sare alimentară iodată,
Lot
15800000-6 pachet. polietilenă,
21.
(1,0kg)
Piper negru măcinat
Lot
15800000-6 (ambalaj de la 50 la
22.
100 g.)

RM

Importator:"OLIVE Pastă de tomate 25%, borcan 0,7 kg, etichetat.
RNORD" SRL
Livrarea: Saptaminal

RM

ICS "MOLDOVA
ZAHAR" SRL

RM
RM

RM

Lot
Frunză de dafin,
15800000-6
23.
ambalat

RM

Lot
15800000-6 Acid citric ambalat
24.

RM

Ceai negru, infuzie,
Lot
15800000-6 ambalat de la 100gr25.
1000kg

RM

Lot
15800000-6 Cacao, praf, ambalat
26.

RM

Ulei din floarea
soarelui, rafinat,
Lot
15800000-6 deodorat, ambalat,
27.
ambalaj de la 1 litru 5 litri
Cartofi proaspeţi de
masă alungiţi, în saci,
Lot
15800000-6 calitativi, de mărime
28.
medie, fără semne de
alterare
Sfeclă roşie de masă în
Lot
15800000-6 saci, calitativi, fără
29.
semne de alterare
Varză albă proaspătă,
nu înfoiată. În saci,
Lot
15800000-6 calitativă, de mărime
30.
medie, fără semne de
alterare

RM

RM

RM

RM

Zahăr tos din sfeclă de zahăr, ambalat in saci a cate
50kg, etichetat. Livrarea: Saptamanal

Pastă de tomate 25%, borcan 0,72
kg, etichetat.

Zahăr tos din sfeclă, ambalat in saci
HG 774 din 03.07.2007
a cate 50kg

Jeleu (peltea) din fructe, ambalat, etichetat. Livrarea: Jeleu (peltea) din fructe, ambalat,
2 ori/ săptămînă
etichetat.
Importator:
Sare alimentară iodată, pachet,
Sare alimentară iodată, pachet, polietilenă, ambalaj
"SALROM-GRUP"
polietilenă, ambalaj (1,0kg),
(1,0kg), etichetat. Livrarea de 2ori pe saptamana0
SRL
etichetat.
Importator/Preambal
Piper negru măcinat (ambalaj de la 50 la 100 g.).
Piper negru măcinat (ambalaj de la
ator: SRL
Livrarea: Saptaminal
50 la 100 g.)
"Condiprod-Com"
Importator/Preambal
Frunză de dafin, ambalat, etichetat. Livrarea:
Frunză de dafin, ambalat, etichetat.
ator: SRL
Saptaminal
"Condiprod-Com"
Importator/Preambal
ator: SRL
Acid citric ambalat, etichetat. Livrarea: Saptaminal Acid citric ambalat, etichetat.
"Condiprod-Com"
Importator/Preambal
Ceai negru, infuzie, calitate superioara ambalat de la Ceai negru, infuzie, ambalat de la
ator: SRL
100gr-1000kg, etichetat. Livrarea: Saptaminal
100gr-1000kg
"Condiprod-Com"
Importator/Preambal
Cacao, praf, calitate superioară, ambalat, etichetat.
Cacao, praf, ambalat, etichetat.
ator: SRL
Livrarea: Saptaminal
"Condiprod-Com"
SRL "ADMReparatie"/Distribuit Ulei din floarea soarelui, rafinat, deodorat, ambalat,
or: SRL ''Gutu
ambalaj de la 1 litru - 5 litri. Livrarea: Saptamanal
Service"
Cartofi proaspeţi de masă alungiţi cu greutatea nu
mai puţin de 100gr/buc, calibrul nu mai puţin de 50
GT "Lupu Tudor"
mm în saci, calitativi, de mărime medie, fără semne
de alterare. Livrarea: 3 ori/ săptămînă, pînă la data de
30.06.2021
Sfeclă roşie de masă în saci, calitativi, de mărime
medie (200-300 gr/buc), fără semne de alterare.
GT "Cecoi Tamara"
Livrarea: 3 ori/ săptămînă, pînă la data de
30.06.2021
"Gherasim Igor Ion
"SRL

Varză albă proaspătă (cu greutatea nu mai puţin de 2
kg/buc) nu înfoiată. În saci, calitativă, de mărime
medie, fără semne de alterare. Livrarea: 3 ori/
săptămînă, pînă la data de 30.06.2021

HG 1191 din 23.12.2010

Ulei din floarea soarelui, rafinat,
deodorat, ambalat, ambalaj de la 1
litru - 5 litri.

GOST 13830-97, HG 596
din 03.08.2011
HG520 din 22.06.2010

GOST 17594-81

HG nr.520 din 22.06.2010

HG 206 din 11.03.2009

SM 50364-2005

HG 434 din 27.05.2010

Cartofi proaspeţi de masă alungiţi în
saci, calitativi, de mărime medie,
HG 929 din 31.12.2009
fără semne de alterare, pînă la data
de 30.06.2021
Sfeclă roşie de masă în saci,
calitativi, fără semne de alterare,
pînă la data de 30.06.2021

HG 929 din 31.12.2009

Varză albă proaspătă nu înfoiată. În
saci, calitativă, de mărime medie,
HG 929 din 31.12.2009
fără semne de alterare, pînă la data
de 30.06.2021

Morcov de masă, in
Lot
saci, calitativi, de
15800000-6
31.
mărime medie, fără
semne de alterare
Ceapă uscată, in saci,
Lot
calitativi, de mărime
15800000-6
32.
medie, fără semne de
alterare
Lot
15800000-6 Usturoi uscat
33.

RM

GT "Lupu Tudor"

RM

GT "Lupu Tudor"

RM

"Popovici Valerii"
GT

Morcov de masă, nu mai puţin de 100 gr/buc. În saci,
calitativi, de mărime medie, fără semne de alterare.
Livrarea: 3 ori/ săptămînă, pînă la data de
30.06.2021
Ceapă uscată, nu mai puţin de 100gr/buc. În saci,
calitativi, de mărime medie, fără semne de alterare.
Livrarea: 3 ori/ săptămînă, pînă la data de
30.06.2021
Usturoi uscat. Livrarea: 3 ori/ săptămînă, pînă la data
de 30.06.2021

Lot
Verdeaţă proaspătă
15800000-6
34.
(mărar, pătrunjel)

RM

"Global-AgroMix"SRL

Verdeaţă proaspătă (mărar, pătrunjel). Livrarea: 3
ori/ săptămînă, pînă la data de 30.06.2021

Lot
Verdeaţă uscată
15800000-6
35.
(mărar, pătrunjel)

RM

Mere proaspete,
Lot
15800000-6 calitativi fara semne de
36.
alterare
Mazăre verde
Lot
15800000-6 conservată, borcan
37.
720ml
Fructe uscate în
Lot
asortiment (mere,
15800000-6
39.
pere) (ambalaj saci din
hîrtie 5-10 kg)

Suc din fructe natural Lot
15800000-6 mere (limpezit) borcan
41.
3 litri

RM

RM

Importator/Preambal
Verdeaţă uscată (mărar, pătrunjel). Livrarea: 3 ori/
ator: SRL
săptămînă, pînă la data de 30.06.2021
"Condiprod-Com"
Mere proaspete,calitativi fara semne de alterare cu
GT "Mița Ion"
greutatea 100gr-150gr. Livrarea: 3ori/ săptămînă
pina la data de 30.06.2021
"RODOS PRIM"
Mazăre verde conservată , calitate superioara,fara
SRL SRL "Servest depuneri de amidon, borcan 0,7 kg. Livrarea:
Agro"
Saptaminal
Fructe uscate în asortiment (mere, pere) (ambalaj
saci din hîrtie 5-10 kg). Livrarea: Saptaminal

RM

SRL "PodgoreniPlus"

RM

Suc din fructe natural - mere (limpezit) borcan 3 litri.
Lichid transparent, culoare uniformă. Gust și aromă
SC "Stamcom" SRL
pronunțat, corspunzător fructelor utilizate. Nu se
admite gust și miros străin. Livrarea: Saptaminal

Suc din legume (tomate) borcan – 3 litri. Lichid
omogen cu pulpă unoform mărunțită și repartizată.
Culoare: roșu sau oranj-roșu. Gust și miros
corespunzător ingredientelor utilizate. Nu se admite
gust și miros străin. Livrarea: Saptaminal

Suc din legume
Lot
15800000-6 (tomate) borcan – 3
41.
litri

RM

SRL "RODOSPRIM"

Carne de vită categoria
Lot
I, calitatea superioară,
15800000-6
42.
tranşată, fără os,
refrigerat

RM

SRL "Cardiax Plus" Carne de vită categoria I, calitatea superioară,
SRL"CARDANVIT tranşată, fără os, refrigerat. Livrarea: De 2ori pe
O"
saptamana

Morcov de masă, nu mai puţin de
100 gr/buc, in saci, calitativi, de
mărime medie, fără semne de
alterare, pînă la data de 30.06.2021
Ceapă uscată, nu mai puţin de
100gr/buc, in saci, calitativi, de
mărime medie, fără semne de
alterare, pînă la data de 30.06.2021
Usturoi uscat, pînă la data de
30.06.2021
Verdeaţă proaspătă (mărar,
pătrunjel), pînă la data de
30.06.2021
Verdeaţă uscată (mărar, pătrunjel).
pînă la data de 30.06.2021

HG 929 din 31.12.2009

HG 929 din 31.12.2009

HG 929 din 31.12.2009
HG 929 din 31.12.2009

HG.929 din 31.12.2009

Mere proaspete,calitativi fara semne
de alterare, pina la data de
HG nr.929 din 31.12.2009
30.06.2021
GOST15842-90SM196
Mazăre verde conservată, fara
HG520 din 22.06.2010,
depuneri de amidon, borcan 720ml
HG1191 din 23.12.2010
Fructe uscate în asortiment (mere,
pere) (ambalaj saci din hîrtie 5-10
kg).

HG 1523 din 29.12.2007

Suc din fructe natural - mere
(limpezit) borcan 3 litri. Lichid
transparent, culoare uniformă. Gust
HG 1111 din 06.12.2010
și aromă pronunțat, corspunzător
fructelor utilizate. Nu se admite gust
și miros străin.
Suc din legume (tomate) borcan – 3
litri. Lichid omogen cu pulpă
uniform mărunțită și repartizată.
Culoare: roșu sau oranj-roșu. Gust și HG 1111 din 06.12.2010
miros corespunzător ingredientelor
utilizate. Nu se admite gust și miros
străin.
Carne de vită categoria I, calitatea
superioară, tranşată, fără os,
refrigerat.

HG 696 din 04.08.2010

Brînză cu cheag
tare/brînză maturată
tare/cașcaval Lot
15800000-6 nepicant, cu conținut
53.
de grăsime raportat la
substanța uscată 4550%

RM

Unt nesărat 72,5%,
Lot
fără adaos de grăsimi
15800000-6
54.
vegetale în ambalaj de
10 kg, ţărănesc

RM

Ouă dietetice de găină
Lot
15800000-6 cu greutatea de 53gr 55.
63 gr

RM

Ofertantul: SRL "Lovis Angro"

Importator: SRL
''Andrecris''

Brînză cu cheag tare/brînză maturată tare/cașcaval nepicant, cu conținut de grăsime raportat la substanța
uscată 45-50%. Coajă netedă, uniformă, fără
crăpături, fără mucegai sau alte defecte de coajă,
curată, acoperită cu folie din material plastic netedă,
bine aplicată sau cu un strat de parafină uniform.
Miros plăcut, cu aromă specifică bine exprimată, fără
nuanțe străine. Produs natural fără adaosuri de
grăsimi vegetale. Ambalat, etichetare vizibilă.
Livrarea: De 3ori pe saptamana, Livrarea de la orele
7.00 pînă la orele 9.00

Brînză cu cheag tare/brînză maturată
tare/cașcaval - nepicant, cu conținut
de grăsime raportat la substanța
uscată 45-50%, coajă netedă,
uniformă, fără crăpături, fără
mucegai sau alte defecte de coajă,
curată, acoperită cu folie din
HG 158 din 07.03.2019
material plastic netedă, bine aplicată
sau cu un strat de parafină uniform.
Miros plăcut, cu aromă specifică
bine exprimată, fără nuanțe străine.
Produs natural fără adaosuri de
grăsimi vegetale. Ambalat,
etichetare vizibilă.

Unt nesărat 72,5%, fără adaos de
grăsimi vegetale în ambalaj de 10,0
kg, etichetare vizibilă, ţărănesc, fără
amestec de grăsimi vegetale. Masă
Importator: SRL
HG 158 din 07.03.2019
cu luciu caracteristic, culoare alb''Andrecris''
gălbuie, fără goluri de aer sau
picături vizibile de apă, fără
impurități, nu moale, fără miros de
alterare.
Ouă dietice de găină cu greutatea de 53gr - 63gr.
Ouă dietice de găină cu greutatea de
Ambalate, nu sparte, fără semne de alterare, marcate, 53gr - 63gr. ambalate, nu sparte, fără
SRL "Aviton Agro"
HG 1208 din 27.10.2008
cu coajă tare. Livrarea: 3ori/ săptămînă; HG 435 din semne de alterare, marcate, cu coajă
28.05.2010
tare.
Unt nesărat 72,5%, fără adaos de grăsimi vegetale în
ambalaj de 10,0 kg, etichetare vizibilă, ţărănesc, fără
amestec de grăsimi vegetale. Masă cu luciu
caracteristic, culoare alb-gălbuie, fără goluri de aer
sau picături vizibile de apă, fără impurități, nu moale,
fără miros de alterare. Livrarea: Zilnic; Livrarea de
la orele 7.00 pînă la orele 9.00

Adresa: str. Columna 170

Numele, Prenumele: Sofrone Lilian

În calitate de: Director

