Anexa nr. 2
la Documentația standard nr._115_
din “__15__” __09__ 2021__

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE
PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE
privind achiziționarea:produselor alimentare pentru semestrul II anul 2022
prin procedura de achiziție Licitație deschisă
*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): NU
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:________________________________________
1. Denumirea autorității contractante:Primăeia com.Coșnița, r-nul.Dubăsari
2. IDNO:1007601009381
3. Adresa:s.Coșnița, str.Păcii nr.51
4. Numărul de telefon/fax: 068585755; 0248 44 491
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: primaria.cosnita@mail.ru
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială 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): Nu se aplică
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr.
d/o

Cod
CPV

Denumirea bunurilor/
serviciilor

Unitatea
de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referință

Lotul –fructe și legume proaspete

Ardei dulci proaspeți c/s

kg

375

Banane proaspete, c/s,
ambalate în peliculă și
cutii de carton de 10 kg,
de dimensiuni medii,
fără semne de alterare

kg

1325

Neatacați de vătămători, fără
lovituri și deteriorări. Ambalaj lăzi
de plastic maxim a cîte 5 kg,
etichetate cu respectarea cerințelor
obligatorii de etichetare.HG nr.929
din 31.12.2009 Livrarea luni de la
9:00-13:00
Ambalate în peliculă și cutii de
carton de 10 kg, de dimensiuni
medii, fără semne de alterare,
galbene, fără pete maronii, cu
pendunculul intact.HG nr.929 din

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

medii, fără pete maronii,
cu pendunculul intact
kg

Bostanei proaspeți
neatacați de vătămători,
fără lovituri și
deteriorări, c/s

105

kg

Brocoli proaspătă, fără
lovituri și deteriorări,c/s

65

kg

Cartofi proaspeți, fără
pămînt, neatacați de
vătămători, diametrul nu
mai mic de 5 cm,amb.în
saci

3100

kg

Castraveți proaspeți fără
lovituri și deteriorări

325
kg

Ceapă uscată

750

kg

Clemantine proaspete
fără lovituri și
deteriorări

216

kg

Conopidă albă
proaspătă, curată fără
rădăcini și frunze, fără
vătămări

Gutui proaspete

200

kg

30

31.12.2009 Livrare luni de la ora
9:00-13:00
Proaspeți, neatacați de vătămători,
fără lovituri și deteriorări,
etichetați cu respectarea cerințelor
obligatorii de etichitare.HGRM
929 din 31.12.2009 Livrarea luni
de la ora 9:00-13:00
Proaspătă, curată fără lovituri și
deteriorări.Ambalaj lăzi de plastic
maxim a cîte 5kg, etichetate cu
respectarea cerințelor obligatorii
de itichetare. HG nr.929 din
31.12.2009 Livrare luni de la ora
9:00-13:00
Proaspeți,fără pămînt,neatacați de
vătămători, diametrul nu mai mic
de 8cm,Ambalaj saci maxim a cîte
10kg, etichetați cu respectarea
cerințelor obligatorii de
etichetare.HG nr.929 din
31.12.2009 Livrarea luni de la
9:00-13:00
HG nr.929 din 31.12.2009
proaspeți, fără lovituri și
deteriorări,ambalaj lăzi max.5kg
livrarea luni de la ora 9:00-13:00
Fără colte, curată,neatacată de
vătămători, fără lovituri și
deteriorări, masa 40 gr., Ambalaj
saci maxim a cîte 10 kg, etichitați
cu respectarea cerințelor
obligatorii de etichitare. Hg nr.929
din 31.12.2009 Livrarea luni de la
ora 9:00-13:00
Proaspete, fără lovituri și
deteriorări.Ambalaj lăzi de carton
max.5kg,marcate și etichetate
obligatoriu cu respectarea
cerințelor de etichetare. HG nr.929
din 31.12.2009 Livrarea luni de la
9:00-13:00
Conopida albă,proapătă,curată fără
rădăcini și frunze,fără
vătămări.Ambalaj lăzi de plastic
maxim a cîte 5 kg,etichetate cu
respectarea cerințelor obligatorii
de etichitare HG nr.929 din
31.12.2009.Livrarea luni de la ora
9:00-13:00
Ambalate în lăzi, fără semne de
alterare,neatacate de vătămători.

Lămîi fără lovituri și
deteriorări

kg

80

kg

Mere proaspete,c/s nu
mărunte, neatacate de
vătămători

1525

kg

Morcov Proaspăt

875

kg

Mărar proaspăt

35

kg

Pătrunjel
proaspăt(frunză)

43

kg

Pere

138
kg

Prune

138
kg

Persici

108

HG nr.929 din 31.12.2009 livrare
luni de la ora 9:00-13:00
Masa 80-100 gr ambalate și
etichetate cu respectarea cerințelor
obligatorii de etichitare. HG nr.929
din 31.12.2009Livrarea luni de la
9:00-13:00
Dulci, proaspete,nu mărunte,
neatacate de vătămători calitate
superioară.Ambalaj lăzi de plastic
maxim a cîte 5kg,etichetate cu
respectarea cerințelor obligatorii
de etichetare. HG nr.929 din
31.12.2009 Livrarea luni de la
9:00-13:00
Întreg fără
dăunători,neramificți,lipsiți de
rădăcini secundare, lungimea nu
mai mică de 20cm.Ambalaj saci
maxim a cîte 5kg,etichetati cu
respectarea cerințelor obligatorii
de etichetare. Hg nr.929 din
31.12.2009 Livrarea luni de la
9:00-13:00
Proaspăt, fără semne de alterare
galbene,legătura a cîte
200gr.Ambalat în peliculă
alimentară și etichetat cu
respectarea cerințelor obligatorii
de etichetare. HG nr.929 din
31.12.2009 livrarea luni de la ora
9:00-13:00
Proaspăt, fără semne de alterare
galbene,legătura a cîte
200gr.Ambalat în peliculă
alimentară și etichetat cu
respectarea cerințelor obligatorii
de etichetare. HG nr.929 din
31.12.2009 livrarea luni de la ora
9:00-13:00
Ambalate în lăzi, fără semne de
alterare,neatacate de vătămători.
HG nr.929 din 31.12.2009 livrare
luni de la ora 9:00-13:00
Ambalate în lăzi, fără semne de
alterare,neatacate de vătămători.
HG nr.929 din 31.12.2009 livrare
luni de la ora 9:00-13:00
Ambalate în lăzi, fără semne de
alterare,neatacate de vătămători.
HG nr.929 din 31.12.2009 livrare
luni de la ora 9:00-13:00

kg

Sfeclă roșie

500

kg

Rădăcină de
țelină,proaspătă,c/s,
întreagă,fără dăunători

48

kg

Roșii proaspete

350
kg

Varză albă
proaspătă,căpățînă nu
mai mică de 2
kg,necrăpată,fără orice
fel de materii străine
vizibile, fără lovituri

1025

kg

Varză roșie
proaspătă,necrăpată,fără
orice fel de materii
străine vizibile, fără
lovituri

100

kg

Varză pechineză
neatacată de vătămători
,curată fără lovituri și
deteriorări, ambalată în
peliculă alimentară

150

Masa medie 300gr.
Proaspătă,întreagă,fără dăunători
Ambalaj saci maxim a cîte 10kg,
etichetați cu respectarea cerințelor
obligatorii de etichetare HG nr.929
din 31.12.2009 Livrarea luni de la
ora 9:00-13:00
Proaspătă calitativă,întreagă,fără
dăunători Ambalajlăzi de plastic
maxim a cîte 5kg,etichitate cu
respectarea cerințelor obligatorii
de etichetare.HG nr.929 din
31.12.2009 Livrarea luni de la ora
9:00-13:00
HG nr.929 din 31.12.2009
Proaspete, fără lovituri și
detiorări,ambalaj lăzi max.5kg
Livrare luni de la ora 9:00-13:00
proaspătă,căpățînă nu mai mică de
2 kg,c/s necrăpată,fără orice fel de
materii străine vizibile, fără
lovituri Ambalaj saci maxim a cîte
10kg, etichitate cu respectarea
cerințelor obligatorii de etichetare.
HG nr.929 din 31.12.2009
Livrarea luni de la ora 9:00-13:00
proaspătă, necrăpată,fără orice fel
de materii străine vizibile, fără
lovituri Ambalaj saci maxim a cîte
5kg, etichitate cu respectarea
cerințelor obligatorii de etichetare.
HG nr.929 din 31.12.2009
Livrarea luni de la ora 9:00-13:00
Proaspătă, curată, neatacată de
vătămători , fără lovituri și
deteriorări, Ambalaj lăzi de plastic
maxim a cîte 5 kg, etichetate cu
respectarea cerințelor obligatorii
de etichetare. HG nr.929 din
31.12.2009 livrare luni de la ora
9:00-13:00

Total Lot

171899.00
LOTUL II – produse lactate

Brînză de masă de 9%
amb.1kg c/s

kg

800

Iaurt neîndulcit
2,5%(fără zahăr și
îndulcitori artificiali,fără

litri

775

9% punga polietilenă de 1kg
marcată în conformitate cu
legislația în vigoare. HG 158 din
07.03.2019 livrare luni și
miercuri de la orele 9:00-13:00
Ambalaj 0,5L punga polietilenă
marcată în conformitate cu
legislația în vigoare. HG 158 din

adaos de grăsimi
vegetale)amb.0,5L

Chefir 2.5% amb.0,5l

litri

725

Lapte de vaci 2,5% amb.
1L

Pach 1L

6050

Smîntînă semigrasă 15%

kg

120

Unt de vaci din smîntînă
dulce,nesîratî cu grăsime
de 82.5%

Pach
200gr

1950

07.03.2019 livrare luni și
miercuri de la orele 9:00-13:00
Ambalaj 0,5L punga polietilenă
marcată în conformitate cu
legislația în vigoare. HG 158 din
07.03.2019livrare luni și miercuri
de la orele 9:00-13:00
Pasterizat 2,5% punga polietilenă
marcată în conformitate cu
legislația în vigoare. HG 158 din
07.03.2019 livrare luni și
miercuri de la orele 9:00-13:00
15 % ambalaj punga polietilenăde
0.5kg marcată în conformitate cu
legislația în vigoare. HG 158 din
07.03.2019 livrare luni și
miercuri de la orele 9:00-13:00
Cu grăsimea 82.5% ambalat
200gr.grăsimi animaliere marcat
în conformitate cu legislația în
vigoare HG nr.158 din
07.03.2019 Livrare luni și
miercuri de la orele 9:00-13:00

Total Lot

222925.00
LOTUL III-Produse de origine animal,carne

Carne de bovină calitate
superioară

kg

290

kg

Fileu de pui broiler
f/os,refrigerat,amb
1kg.etichetat,c/s

1075

kg

Pulpe de pasăre
refrigerate
c/s,amb.1kg,etichetat

475

kg

Fileu(piept) de curcan
f/os,refrigerat
c/s,ambalat și etichetat

280

Fără os proaspătă-răcită
calit.superioară,amb.în saci de
polietilenă și cu data sacrificării
indicată pe amb.,etichitată și
marcată în conformitate cu
legislația în vigoare. HG 696 din
04.08.2010 Livrare în fiecare zi
de marți de la orele 9:00-13:00
Refrigerat,fără os, calitate
superioară,amb.masa 1kg etichitat
și marcat în conformitate cu
legislația în vigoare. HG 773 din
03.10.2013 Livrare în fiecare zi
de marți de la orele 9:00-13:00
Refrigerate calitate
superioară,amb.masa 1kg etichitat
și marcat în conformitate cu
legislația în vigoare. HG 773 din
03.10.2013 Livrare în fiecare zi
de marți de la orele 9:00-13:00
Refrigerat,fără os, calitate
superioară,ambalaj maxim 1kg
etichitat și marcat în conformitate
cu legislația în vigoare. HG 773
din 03.10.2013 Livrare în fiecare
zi de marți de la orele 9:00-13:00

Total Lot

190666.00
LOTUL IV –produse de panificație

Pîine albă de făină de
grîu fortificată cu fier și
acid folic,c/s cu
greutatea de 0,5kg
ambalată și etichetată

Pîine de secară cu
greutatea de 0,4kg
ambalată și etichetată

buc

buc

3875

1300

Masa=500gr,Aspect exterior
General:Aroma
plăcută,caracteristică pîinii
coapte.
Gust: plăcută,caracteristic pîinii
coapte, fără gust acru sau amar,
Pîinea se livrează în ambalaje de
desfacere și de transport;
Ambalajele trebuie să asigure
păstrarea păstrarea integrității și
calității produsului pe timpul
depozitării și transportării.
Ambalată și etichetată obligatoriu
în conformitate cu legislația în
vigoare, HG 775 din 03.07.2007
livrarea zilnică.
De c/s(400gr) Ambalată și
etichitată obligatoriu în
conformitate cu legislația în
vigoare, HG 775 din 03.07.2007
livrarea zilnică

Total Lot

35937.00
LOTUL V-fructe și legume prelucrate și conservate

Castraveți murați de
casă amb.pachet de
polietilenă 1,0kg

kg

50

Fructe uscate: în
asortiment,c/s, ambalate
în sac de hîrtie, nu
mărunte

kg

60

Majiun din fructe în
borcan de 0,720kg

kg

135

Gem di fructe în
borcane de 0.310 kg

borc

25

Mazăre verde
conservată în borcan de
0,720kg

borc

200

Ambalaj vacuum la 1 kg
etichetați și marcați obligatoriu în
conformitate cu legislația în
vigoare, HG 1523 din 29.12.2007
livrarea la solicitare
Neafumate, în asortiment,c/s, nu
mărunte ambalate în sac de hîrtie,
etichetați și marcați obligatoriu în
conformitate cu legislația în
vigoare, HG 205 din 11.03.2007
grafic de livrare la solicitare
De calitatea1 în borcane de
sticlă(0,860kg) sterlizat, etichetat
și marcat obligatoriu în
conformitate cu legislația în
vigoare, HG 1523 din
29.12.2007, livrarea la solicitare
în borcane de sticlă, sterlizat,
etichetat și marcat obligatoriu în
conformitate cu legislația în
vigoare, HG 1523 din29.12.2007,
livrarea la solicitare
Conservată,în borcan de
0,720kg.cal.super.etichetată și
marcată obligatoriu în

Pastă de roșii 25% în
borcan de 0,720kh,c/s

borc

65

Stafide c/s,amb pach.de
100gr

Kg

13

Suc de fructe natural
tetrapak amb.1L,c/s

Pach

1050

Suc de roșii natural
tetrapak amb.1L,c/s

Pach

280

Tocană de dovlecei în
borcane de 0,720kg

borc

25

conformitate cu legislația în
vigoare, HG 1523 din
29.12.2007, livrarea la solicitare
Pasta de calitatea I-25%în
borcane din sticlă etichitate și
marcate obligatoriu în
conformitate cu legislația în
vigoare, HG 1523 din
29.12.2007, livrarea la solicitare
Amb. În pachet de 100gr.
etichitate și marcate obligatoriu în
conformitate cu legislația în
vigoare, HG 205 din 11.03.2007
livrarea la solicitare
Tetrapak amb.1L,c/s,marcat
obligatoriu cu legislația în
vigoare, HG 934 din 15.08.2007
livrare la solicitare
Tetrapak amb.1L,c/s,marcat
obligatoriu cu legislația în
vigoare, HG 934 din 15.08.2007
livrare la solicitare
Ambalaj sticlă etichitate și
marcate obligatoriu în
conformitate cu legislația în
vigoare, HG 1523 din 29.12.2007
livrarea la solicitare

Total lot

Ouă de găină dietice
categoria A,c/s,termenul
de valabilitate 21 zile

31819.00

LOTUL VI-ouă dietice
HG 1208 din 27.10.2008.Marcate
obligatoriu în conformitate cu
buc
7750
legislația în vigoare.livrarea în
fiecare zi de luni de la 9:00-13:00

Total lot

17114.00

LOTUL VII-pește

Peste congelat hec 2530 cm

kg

750

În stare eviscerată și fără cap
congelare uscată de la
200gr.peștele, să fie ambalat,
etichitat și marcat în conformitate
cu legislația în vigoare,Ambalaj
cutii speciale 1-5kg ce
corespunde standard de referință.
HG 520din
22.06.2010,GOST:20057-96 ,
livrarea în fiecare zi de luni de la
ora 9:00-13:00

Total lot

40625.00

Lotul VIII-Cașcaval
Cașcaval cu cheag
tare,nepicant

kg

115

HG 611,1191 Tare,nepicant
45%,ambalat,etichitat și marcat în

45%,ambalat,c/s

conformitate cu legislația în
vigoare.HG 158 din07.03.2019
Livrarea în fiecare zi de luni și
mercuri de la 9:00-13:00

Total lot
Lotul IX-Produse cerealiere de morărit prelucrate
Curată,fără
impurități,amb.1kg,c/s,marcat
Arnautcă curată,fără
obligatoriu în conformitate cu
kg
165
impurități,amb.1kg,
legislația în vigoare. HG 202 din
11.03.2009livrarea la solicitare
kg
curată, fără impurități,arpacaș
Crupe de
bob întreg,amb.1kg,c/s,marcat
arpacaș,curată,fără
obligatoriu în conformitate cu
115
impurități,c/s, bob
legislația în vigoare, HG 202 din
întreg, amb.1kg
11.03.2009 livrarea la solicitare
kg
În ambalaj cîte 1 kg valoarea
energetică 328kcal.,curată fără
Crupe de
impurități, marcat obligatoriu în
griș,c/s,curată,fără
170
conformitate cu legislația în
impurități, amb.1kg
vigoare. HG 202 din 11.03.2009
Livrarea la solicitare.
kg
În ambalaj cîte 1 kg, curată, fără
Crupe de
impurități, c/s,marcat obligatoriu
grîu,curată,fără
135
în conformitate cu legislația în
impuritîți,c/s,amb.1kg
vigoare. Livrarea la solicitare
kg
În ambalaj cîte 1kg,curată,fără
Crupe de mei,
impurități,c/s. marcat obligatoriu
curată,fără
în conformitate cu legislația în
135
impurități,c/s,amb 1 kg
vigoare. HG 202 din 11.03.2009
Livrarea la solicitare
kg
În ambalaj cîte 1kg,curată,fără
Crupe de orz,curată,fără
impurități,c/s. marcat obligatoriu
135
impurități c/s,amb.1kg
în conformitate cu legislația în
vigoare. Livrarea la solicitare
kg
malai Extra(mărunțit),curată, fără
Crupă din porumb Malai
impurități, ambalaj cîte
Extra(mărunțit),curată,
1kg,curată,fără impurități,c/s.
135
fără impurități,c/s,amb.1
marcat obligatoriu în
kg
conformitate cu legislația în
vigoare. Livrarea la solicitare
kg
Amb. 2kg,fără impurități,c/s.
Făină de grîu
marcat obligatoriu în
c/s,amb.2kg fără
500
conformitate cu legislația în
impurități
vigoare. Livrarea la solicitare
kg
cu fierbere rapidă curat, fără
Fulgi de ovăz cu
impurități,c/s,amb.1kg marcat
fierbere rapidă curat,
obligatoriu în conformitate cu
140
fără
legislația în vigoare. Livrarea la
impurități,c/s,amb.1kg
solicitare
kg
Crupe de hrișcă (bob
În ambalaj cîte1kg curată fără
170

15333.00

întreg),curată, fără
impurități,c/s,amb.1kg
kg

Crupe de orez cu bob
rotund,întreg,curat,fără
impurități,c/s,amb.1kg

220

impurități,c/s marcat obligatoriu
în conformitate cu legislația în
vigoare. Livrarea la solicitare
orez cu bob
rotund,întreg,curat,fără
impurități,c/s,amb.1kg, marcat
obligatoriu în conformitate cu
legislația în vigoare. Livrarea la
solicitare

Total lot
Lotul X-diverse produse alimentare
kg
Ambalaj în cutii de 3kg
Biscuiți la ceai fără
uscați.Etichetați și marcați
grăsimi hidrogenizate
obligatoriu în conformitate cu
100
ambalați,etichetați,uscați
legislația în vigoare.HG 775 din
amb.cutii de 3kg
03.07.2007 Livrarea la solicitare
kg
Ambalaj în cutii de 3kg
Biscuiți de ovăz fără
uscați.Etichetați și marcați
grăsimi hidrogenizate
obligatoriu în conformitate cu
15
amb.cutii de 3 kg
legislația în vigoare. HG 775 din
03.07.2007 Livrarea la solicitare
Ambalate în cutii de carton cîte
100gr Marcat obligatoriu în
Cacao praf în
conformitate cu legislația în
cutie
60
cutii,amb.100gr,c/s
vigoare. HG 206 din
11.03.2009livrarea la solicitare
Negru(ambalat pachet
100gr),Marcat obligatoriu în
Ceai negru frunze
conformitate cu legislația în
pach
185
mascate amb.100gr.c/s
vigoare. HG 206 din 11.03.2009l
ivrarea la solicitare
Medii cu mac,amb. în pachete de
Covrigei cu mac de
1kg.Marcat obligatoriu în
dimensiuni medii fără
conformitate cu legislația în
Kg
90
grăsimi hidrogenozate
vigoare. HG 775 din 03.07.2007
amb.1kg
Livrarea la solicitare
Boabe Întregi în ambalaj 1kg
Marcat obligatoriu în
Fasole albe uscate amb
conformitate cu legislația în
Kg
55
1kg
vigiare. HG 205 din 11.03.2009
Livrarea la solicitare
Boabe întregi în ambalaj 1kg,
Linta,bob întreg,c/s,amb
curate fără impuritîți.Marcat
1 kg, curată,fără
obligatoriu în conformitate cu
Kg
45
impuritîți
legislația în vigoare . HG 205 din
11.03.2009 livrarea la solicitare
Boabe întregi șlefuită,în amb.cîte
Mazăre uscată, bob
1kg.valoarea energetică
întreg,c/s,amb 1kg,
348,25kcal,Marcat obligatoriu în
Kg
140
curată,fără impurități
conformitate cu legislatia în
vigoare. HG 205 din 11.03.2009

33645.00

livrarea la solicitsre,
Paste făinoase spicușor
din făină de grîu dur
amb.1Kg,c/s

kg

120

Paste făinoase rojchi
din făină de grîu dur
amb.1Kg,c/s

kg

85

kg

Paste făinoase sfredeluș
din făină de grîu dur
amb.1Kg,c/s

35

kg

Paste făinoase tăeței din
făină de grîu dur
amb.1Kg,c/s

70

kg

Sare de bucătărie iodată
în pach de 1kg

105

Ulei de floarea soarelui,
rafinat,deodorant, în
sticle 1 litre c/s

lit

115

Ulei de floarea soarelui,
nerafinat, în sticle 1
litru,c/s

lit

105

Zahăr,amb.1kg, c/s

kg

485

Din făină de grîu dur,
cl.1,gr.A,c/s,amb.1kg.
Marcat obligatoriu în
vonformitate cu legislația în
vigoare. HG 775 din 03.07.2007
livrarea la solicitare,
Din făină de grîu dur,
cl.1,gr.A,c/s,amb.1kg.
Marcat obligatoriu în
vonformitate cu legislația în
vigoare. HG 775 din 03.07.2007
livrarea la solicitare,
Din făină de grîu dur,
cl.1,gr.A,c/s,amb.1kg.
Marcat obligatoriu în
vonformitate cu legislația în
vigoare. HG 775 din 03.07.2007
livrarea la solicitare,
Din făină de grîu dur,
cl.1,gr.A,c/s,amb.1kg.
Marcat obligatoriu în
vonformitate cu legislația în
vigoare. HG 775 din 03.07.2007
livrarea la solicitare,
În pachete de 1 kg,alimentară
iodată, marcat obligatoriu în
conformitate cu legislația în
vigoare. HG 596 din 03.08.2011
Livrarea la solicitare
De floarea
soarelui,rafinat,deadorant, în
sticle 1 litru,c/s marcat
obligatoriu în conformitate cu
legislația în vigoare. HG 434 din
27.05.2010 livrarea la solicitare.
De floarea soarelui,nerafinat, în
sticle 1 litru,c/s marcat
obligatoriu în conformitate cu
legislația în vigoare. HG 434 din
27.05.2010 livrarea la solicitare.
Fără impurități,amb.1kg,c/s
marcat obligatoriu în
conformitate cu legislația în
vigoare. HG 774 din 03.07.2007
livrarea la solicitare

Total Lot
Lotul XI-drojdie
Drojdie presată proaspăt
cal.1 amb. Pach 80gr
pentru panificație

38958.00

buc

135

Ambalat la 80gr pachet.marcat
obligatoriu în conformitate cu
legislația în vigoare HG 775 din

03.07.2007 .livrarea la
solicitare.Produsul la data livrării
să nu fie expirat mai mult 1/3 din
termenul de valabilitate.
Total Lot

900.00

Lotul XII-semințe
Semințe de susan
amb.pach 0.200 kg

Kg

9

Semințe de in amb.pach
0.200 kg

Kg

2

Semințe de floarea
soarelui amb.pach 0.500
kg

kg

8

Amb.în pachete.Etichetat și
marcat obligatoriu în
conformitate cu legislația în
vigoare la solicitare
Amb.în pachete.Etichetat și
marcat obligatoriu în
conformitate cu legislația în
vigoare la solicitare
Amb.în pachete.Etichetat și
marcat obligatoriu în
conformitate cu legislația în
vigoare la solicitare
1150.00

Total lot
Valoarea estimativă totală

800971.00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este
cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta
(se va selecta):
1) Pentru un singur lot; sau pentru mai multe loturi;
11.

Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Bunurile vor fi livrate în termen de 24 H
de la solicitare, conform graficului de livrare indicat în anunț, pînă la 31.12.2022
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022
14.

Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte
administrative (după caz):
________________________________________________________________________________
(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/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime)
al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE,
documentație):
Nr.
d/o

1

2

Criteriile de calificare și de
selecție
(Descrierea
criteriului/cerinței)

Formularul standard al
Documentului Unic de
Achiziții European
Certificat de atribuire a

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

DUAE-original confirmat prin aplicarea semnăturii
electronice

Obligatoriu

Original,confirmat prin aplicarea semnăturii

Obligatoriu

3

contului bancar
Specificații tehnice

4

Specificație de preț

5

Garanția pentru oferta în
vigoare de 2% din
valoarea ofertei fără
TVA

electronice
Specificații tehnice conform anexei nr.22 din DS
confirmat prin aplicarea semnăturii electronice
Specificații de preț conform anexei nr.23 din DS
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice
-emisă de o bancă comercială,conform Anexei
nr.9,conform DS aprobat prin Ordinul MF nr.115 din
15.09.2021

Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu

Termenul de valabilitate al garanției corespunde
perioadei de valabilitate al ofertei (60 zile).

6

7
8

9

10

11

12
13

Garanția de bună
execuție a contractului
în valoare de 5% din
valoarea contractului

Raportul financiar
Dovada înregistrării
persoanei juridice, în
conformitate cu
prevederile legale din
țara în care ofertantul
este stabilit
Actul care atestă dreptul
de a livra
bunuri/lucrări/servicii
Prezentarea de dovezi
privind conformitatea
produselor,identificată
prin referire la
specificații sau standard
relevante
Certificat de efectuare
sistematică a plății
impozitelor,
contribuțiilor
Certifica de atribuire a
contului bancar
Autorizația sanitarveterinară de funcționare
a operatorului economic
participant

Scrisoarea în original va fi prezentată la sediul AC în
termen de 24h de la data limită de depunere a ofertelor.
-va fi transferată la contul bancar al autorității
Obligatoriu
contractante Ministerul Finanțelor-Trezorăria de
Stat:IBAN:MD02TRPCDW518410A01614AA
cuantum de 5 % din valoarea totală a contractului
adjudecat.Copia ordinului de plată, eliberat de bancă,
confirmat prin semnătura olografă se prezintă
concomitent cu contractul semnat de operatorul
economic.Garanția de bună execuție a contractului va
fi reținută la prima abatere
Raportul financiar-copie confirmată prin aplicarea
Obligatoriu
semnăturii electronice
Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderi/extras
Obligatoriu
din Registrul de Stat al persoanelor juridice-copie,
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice

Acte confirmative de activitate legală a participantului- Obligatoriu
copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.
Autorizația de funcționare-copie confirmată prin
aplicarea semnăturii electronice
Certificatul sau declarație de conformitate; certificate
Obligatoriu
de inofensivitate; certificate de calitate, eliberat de un
organism de certificare acreditat-copie confirmată prin
aplicarea semnăturii electronice

Copia originalului eliberat de Inspectoratul fiscal,
confirmată prin semnătura și ștampila participantului

Obligatoriu

Copia originalului eliberat de banca deținătoare de
cont, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.
Autorizație eliberată de Agenția națională pentru
Siguranța Alimentelor-copie confirmată prin aplicarea
semnăturii electronice

Obligatoriu
Obligatoriu

Autorizația sanitarveterinară de funcționare
a unității de transport
Carnetul medical și
certificatul de instruire
igienică a persoanelor ce
asigură transportarea
produselor alimentare.
Nota*

14

15

16

Autorizația eliberată de Agenția națională pentru
Siguranța Alimentelor-copie confirmată prin aplicarea
semnăturii electronice.
Copia confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.

Obligatoriu

Agentul economic participant, la solicitarea autorității
contractante să prezinte mostre la sediul primăriei
com.Coșnița în termen de 24 ore de la deschiderea
ofertelor conform Legii achizițiilor publice
nr.131/2015 art.22 alin.1 lit.e)

Obligatoriu

Obligatoriu

17. Garanția pentru ofertă, 2% din valoarea ofertei, fără TVA, sub formă de scrisoare
bancară,eliberată de banca deținătoare de cont. Garanția bancară, în original, va fi prezentată, la
sediul AC, în termen de 24 h de la data deschiderii ofertelor.
Garanția de bună execuție a contractului, va fi transferată la contul bancar al autorității
contractante Ministerul Finanțelor-Trezorăria de Stat: IBAN:MD02TRPCDW518410A01614AA în
cuantum de 5% din valoarea totală a contractului adjudecat.Copia ordinului de plată, eliberat de bancă,
confirmat prin semnătura olografă de prezintă concomitent cu contractul semnat de operatorul
economic.Garanția de bună execuție a contractului va fi reținută la prima abatere.
18. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a
procedurii negociate), după caz nu se aplică
19. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):
20. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
21. Ofertele se prezintă în valuta lei moldovenești
22. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut
23. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și
ponderile lor: Nu se aplică
Nr.
d/o

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

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

conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] _conform SIA RSAP__

-

pe: [data] _conform SIA RSAP__

25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
26. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
27. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
28. Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. 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.
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii
Europene: Nu
32. 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
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este
cazul): Nu
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu
se aplică
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel
de anunţ:
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:conform datelor SIA RSAP
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
Sistemul de comenzi electronice
Facturarea electronică
Plățile electronice

Se va utiliza/accepta sau nu
da
nu
da
da

38. 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
Digitally signed by Gafeli Alexei
39. Alte informații relevante: ________________________________________________________
Date: 2022.06.23 08:44:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Conducătorul grupului de lucru: ______________________________ .

