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APROBATĂ
prin Ordinul
nr. 115 din “15” septembrie 2021

DOCUMENTAŢIA STANDARD
pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri

COP
Produse alimentare pentru trim. III anul 2022 la IET ”Salcioara” din com.
Stăuceni
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Anexa nr. 5
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___

ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr. din___________
1.
Date cu privire la autoritatea contractantă
Denumirea autorității contractante
Primăria comunei Stăuceni
Localitate
com. Stăuceni, mun. Chișinău
IDNO
1007601009990
Adresa
com. Stăuceni, str. A. Mateevici nr. 13
Număr de telefon/fax
022326976
E-mail
info@stauceni.md, achizitii.stauceni@gmail.com
Pagina web oficială
www.stauceni.md
Persoana de contact
Alexandr Vornicu, tel. 022326976
Tipul autorității contractante și obiectul APL
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)

2.
Date cu privire la procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate
COP
Justificarea
atribuire

alegerii

procedurii

de

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea
prealabilă a unui anunț de participare)

Tipul
obiectului
contractului
achiziție/acordului-cadru
Obiectul de achiziție

de Bunuri □
Servicii □
Produse alimentare pentru trim. III anul 2022 la IET
”Salcioara” din com. Stăuceni

Anunțul de participare

Nr.:
Data publicării:
Link:
Criteriul de atribuire utilizat
Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de Acord-cadru □
atribuire utilizate
Sistem dinamic de achiziții □
Licitație electronică □
Nr. oferte primite
Total:
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici
și mijlocii:
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică:
3.

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:
2

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului
de lucru nr. ____ din __________ 20 __ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acorduluicadru ofertantului:
Denumire
IDNO
Date de contact
(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

Întreprindere mică sau mijlocie
Asociație de operatori economici

Da □
Da □

Nu □
Nu □

Subcontractanți

Da □

Nu □

(societate mixtă, consorțiu sau altele)

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Loturile atribuite:
Nr.
crt.

Denumirea bunurilor/serviciilor

1

Denumire lot nr. 1

n

Denumire lot nr. n

Cod CPV

Cantitate/
Unitate de
măsură

Nr. și data
contractului

Suma,
inclusiv
TVA

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4.

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la
un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale
UE
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul
(contractele) la care se referă anunțul respectiv
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Alte informații relevante

Nu □
Da □
Nu □
Data (datele) și referința (referințele)
publicărilor:
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și
Sfânt, 124, MD-2001;
tel/fax: (022) 820 652, 820-651
e-mail: contestatii@ansc.md
pagina web: www.ansc.md

Conducătorul grupului de lucru: ___________________________
Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite
informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin
încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui
contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.30 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).
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Anexa nr. 7
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,
Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice
și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul), privind
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea
contractului de achiziție publică),

noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele

ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de
atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd
obiecții la documentația de atribuire.
Data completării . . . . . . . . . . . . .

Cu stimă,
Ofertant/candidat
........................
(semnătura autorizată)
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Anexa nr. 8
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE
privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție_____________________________________,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de
___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .

Cu stimă,
Ofertant/candidat
........................
(semnătura autorizată)
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Anexa nr. 9
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___

BANCA
____________________________________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică
Către____________________________________________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_________________________________________________________________________
cu privire la procedura de atribuire a contractului
________________________________________________________________________,
(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii______________________________________________________________,
(denumirea băncii)

Înregistrat la______________________________________________________________,
(adresa băncii)

ne obligăm faţă de _______________________________________________________să
(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de____________________________________, la prima sa cerere scrisă şi
(suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea
contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai
multora dintre situaţiile următoare:
1. Ofertantul _____________________________________
(denumirea ofertantului)

îşi retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de
Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de
Participare, și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei
perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul __________________________________
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de
achiziţie publică de bunuri/servicii.
Prezenta garanţie este valabilă până la data de __________________________________
Parafată de Banca_____________________________în ziua___luna____anul_______
(semnătura autorizată)
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Anexa nr. 10
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu
antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.]
Data: “___” _____________________ 20__
Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________
Oficiul Băncii: _____________________________________
[introduceţi numele complet al garantului]

Beneficiar: ________________________________________
[introduceţi numele complet al autorităţii contractante]

GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE
Nr. _______________
Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele
deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat
Contractul de achiziție publică de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi
bunurile/serviciile] conform anunțului/invitaţiei la procedura de achiziție nr. din _________. 20_
[numărul şi data procedurii de achiziție] (numit în continuare „Contract”).
Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie
în conformitate cu prevederile documentației de atribuire.
În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim
orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri
în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai
multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra
sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta.
Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi
luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi
la oficiu pînă la această dată inclusiv.
[semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului/Prestatorului]
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Anexa nr. 12
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr
d/o

Obiectu Denumirea/
Calitatea
l
numele
Furnizorului/Prest
contract beneficiaru
atorului*)
ului
lui/Adresa

Preţul
contractului/
valoarea
bunurilor/servi
ciilor
livrate/prestate

Perioada de
livrare/prest
are (luni)

1
2
...
*)

Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant
unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.
Semnat: ________________________________________
Nume: _________________________________________
Funcţia în cadrul firmei: ___________________________
Denumirea firmei: _______________________________
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Anexa nr. 21
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___
CAIET DE SARCINI
Bunuri
Obiectul_ Produse alimentare pentru trim. III anul 2022 la IET ”Salciora” din com. Stăuceni
Autoritatea contractantă Primăria comunei Stăuceni, mun. Chișinău
1. Descriere generală. Informaţii
Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea
bunurilor/
serviciilor

Unitatea
de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de
referință

4600

Lotul 1 uleiuri vegetale
1.1

2.1
2.2
2.3

3.1

15800000- Ulei din floarea
6
soarelui
Lotul 2 făinoase

kg

15800000- Faina de griu
6
15800000- Paste fainoase
6
mărunte, fractia
15800000- Tăiței de casă
6
Lotul 3 sucuri

kg

100

kg

150

kg

21

158000006

l

Suc de mere

130

Rafinat in butelii PET,5 litri/4.6kgHGnr434 din
27.05.2010
4300
Calitate superioara,ambalata 1-2 kg,livrarea 1/
saptHG68 din 29.01.09
Calitate superioara,grupa A,1 kg HGnr775 din
03.07.2007 ambalaj 1kg,livrarea 1/sapt
Calitate superioara,grupa A,1 kg HGnr775 din
03.07.2007 ambalaj 1kg,livrarea 1/sapt
7000

600

Natural de mere fara pulpa limpezit,ambalaj 1 l
tetrapac,livrare 1/ saptHG nr 1111 din
06.12.2010
2700

Lotul 4 patiserie
4.1

4.2
4.3
5.1
5.2
5.3

6.1
6.2

6.3

7.1

158000006

Biscuit fără
grăsimi
hidrogenizate
Covrigei cu mac

kg

60

158000006
15800000- Pesmeți
6
măcinați
Lotul 5 băcănii

kg

60

kg

20

15800000- Roșii în suc
6
propriu
15800000- Magiun în
6
asortiment
15800000- Pasta de tomate
6
Lotul 6 condimente

kg

100

kg

70

kg

25

158000006
158000006

Sare alimentara

kg

75

Ceai
natural,negru

kg

6

15800000- Cacao praf
6
Lotul 7 pește

kg

3

158000006

kg

Peste congelat
hec

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

Fara ulei de palmier si grasimi vegetale,fara
crema,fara adaosuri,ambulate in cutii de carton
1-5 kg,livrare 1/sapt
Covrigei fără adaosuri,fără ulei de palmier,
ambalate 3kg livrare 1/sapt
Fără zahăr,HGnr520/2010 livrarea 1/sapt
4400
Calitatea 1,GOST3343-89,ambalaj0.5-0.7,
livrare 1/săpt
În asortiment(de căpșuni,de caise,fructe de
pădure)ambalaj 0.3-0.8,livrare 1/săpt
ambalaj 0.3-0.8,livrare 1/săpt
1100
Iodata in pachete de polietilena,ambalaj 1kg
GOST13830-97livrare 1/ sapt
Ceai natural,negru,infuzie,fără adaosură, cal
superioară,HGnr.206,amalaj 100-200gr livrare
1/saptamina
100g/1 saptamina
63600

400

Hec trunchi,fără cap,coadă,măruntaie diametru
60/90,producător SUA HG nr520 din
22.06.2016 s au GOST 2 20057-96,livrarea
2/sapt

9

7.2

8.1
8.2

8.3

9.1
9.2
9.3
9.4

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12

15800000- Peste fileu
kg
6
merluciu
Lotul 8 semințe,miez,fr.uscate

400

158000006
158000006

Fileu de merluciu HG nr520 din 22.06.2016 s
au GOST 2 20057-96,livrarea 2/sapt t
9000

stafide

kg

40

Uscate,fara mucegai,ambulate 0,5-1,0 kg

Seminte de
floarea soarelui
decojite
Miez de nuca

kg

25

Uscate,fără corpuri străine,fara urme de
mucegai,ambulate 0,1-0,5 livrare 1/sapt

15800000kg
6
Lotul 9 carne refregerată,vacumată

15

Roada anului curent,fara corpi straini,fara
mucegai,amb 1kg,livrare 1/sapt

15800000- Fileu de pui
6
15800000- Mușchi de
6
vitel,cal.super
15800000- Șold de pui fără
6
os
15800000- Carne de curcan
6
Lotul 10 lactate

kg

600

kg

600

kg

600

kg

360

15800000- Lapte 2.5%
6
15800000- Unt de vacă
6
15800000- Smintână 15%
6
15800000- Brânză de vacă
6
5%
15800000- chefir
6
15800000- Brînză cu cheag
6
tare
15800000- Iaurt natural
6
0,125/2,6%
Lotul 11 crupe

l

3600

Lapte pasteurizat,livrare zilnic

kg

180

Unt de vacă 72%, pac 0,200gr livrare 1/săpt

kg

100

Smântână 15%,livrare zilnic

kg

720

Brânză 5%,livrare 2/săpt

l

1000

Chefir 2.5%livrare/2săpt

kg

120

Brînză cu cheg tare 45%,livrare 1/săpt

buc

2750

Iaurt natural,0,125/2,6% livrare 1/săpt

15800000- Crupe de grîu
6
15800000- Crupe de orz
6
15800000- Crupe de
6
porumb
15800000- Griș
6
15800000- Fulgi de ovăz
6
15800000- Orez rotund
6
15800000- Hrișcă
6
15800000- Crupe de mei
6
15800000- Fasole uscate
6
albe marunte
15800000- Zahăr tos
6
15800000- cuscus
6
15800000- arpacas
6
Lotul 12 panificație

kg

50

Ambalate a cite 1 kg,livrare 1/săpt

kg

50

Ambalate a cite 1kg,livrare 1/săpt

kg

50

Ambalată a cite 1 kg,livrare 1/săpt

kg

60

Ambalate a cite 1kg,livrare 1/săpt

kg

50

Ambalate a cite 1kg,livrare 1/săpt

kg

100

Ambalate a cite 1 kg,livrare 1/săpt

kg

50

Ambalat a cite 1 kg,livrare 1/săpt

kg

50

Ambalat a cite 1 kg,livrare 1/săpt

kg

50

Ambalat a cite 1kg,livrare 1/săpt

kg

500

Ambalat a cite 1kg,livrare 1/săpt

kg

50

Ambalat a cite 1kg,livrare 1/săpt

kg

50

Ambalat a cite 1kg,livrare 1/săpt

219400
Fileu de pui refregerat,ambalat polietilen,calit
superioara,livrare 1/sapt
Dezosata,fără jile,fără grăsimi, ambalata,calit
superioara, refregerata, livrare 1/sapt
Dezosata,refregerata,vacumata,calitate
superioara,livrare 1/sapt
Dezosata,refregerata ,calitate superioara,livrare
1/sapt
165000

14000

29100

10

Pâine albă de
grâu,cu fier și
acid folic(0.4kg)
15800000- Pâine de secară
6
(0.5kg)
15800000- Chifle cu
6
magiun
Lotul 13 verdețuri

Buc.

2000

Ambalată,livrare în fiecare zi

buc

1500

Ambalată,livrare în fiecare zi

buc

3000

Ambalat,livrare 1/săpt

15800000- patrunjel
6
15800000- marar
6
Lotul 14 fructe

kg

40

Verde,proaspat, livrare 1/sapt

kg

40

Verde proaspat,livrare 1/sapt

14.1

158000006

Struguri

kg

250

14.2

158000006

Mere

kg

1000

14.3

158000006

prune

kg

250

14.4

158000006

lamiie

kg

70

14.6

158000006

Cirese

kg

250

14.7

158000006

caise

kg

250

14.8

158000006

pere

kg

100

14,9

158000006

visină

kg

250

12.1

12.2
12.3
13.1
13.2

158000006

4300

40000
Proaspete,nedeteriorate,intregi,sanatoase
neatacate de vatamatori de consum,livrare
2/sapt
Proaspete,nedeteriorate,intregi,sanatoase
neatacate de vatamatori de consum,livrare
2/sapt
Proaspete,nedeteriorate,intregi,sanatoase
neatacate de vatamatori de consum,livrare
2/sapt
Proaspete,nedeteriorate,intregi,sanatoase
neatacate de vatamatori de consum,livrare
2/sapt
Proaspete,nedeteriorate,intregi,sanatoase
neatacate de vatamatori de consum,livrare
2/sapt
Proaspete,nedeteriorate,intregi,sanatoase
neatacate de vatamatori de consum,livrare
2/sapt
Proaspete,nedeteriorate,intregi,sanatoase
neatacate de vatamatori de consum,livrare
2/sapt
Proaspete,nedeteriorate,intregi,sanatoase
neatacate de vatamatori de consum,livrare
2/sapt
101800

Lotul 15 legume
15.1

158000006

Cartofi

kg

3000

15.2

158000006
158000006

Varza alba

kg

600

Sfecla rosie

kg

500

158000006
158000006
158000006
158000006
158000006
158000006
158000006

ceapa

kg

600

morcov

kg

600

Brokolli

kg

150

Conopida

kg

150

Dovleac

kg

100

Rădăcină de
țelină proaspătă
Rădăcină de
pătrunjel
proaspătă

kg

50

kg

50

15.3

15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
15.10

Intregi sanatoase,curate fara materii straine
vizibile,fara daunatori,fara umezeala
externa,fara miros,gust strain, fărță
putrifacții,livrare 2/sapt
Proaspata,intreaga,sanatoasa,curata ,neatacata
de vatamatori de consum,livrare 2/sapt
Intregi sanatoase,curate,fara materii straine
vizibile,fara daunatori,fara miros s au gust
strain,neteda,lipsita de radacini. Livrare 2/sap
Intregi sanatoase,curate,fara materii straine
vizibile,fara miros s au gust strain livrare 2/sapt
Intregi sanatoase,curate fara materii straine
vizibile,fara miros s au gust strain livrare 2/sapt
Proaspata intreaga,sanatoasa,curate,neatacata de
vatamatori de consum,livrare 2/sapt
Proaspata intreaga,sanatoasa,curate,neatacata de
vatamatori de consum,livrare 2/sapt
Proaspata intreaga,sanatoasa,neatacata de
vatamatori de consum,livrare 1/sapt
Intregă,sănătoasă fără deteriorări,fără corpi
străini,fără miros s au gust străin
Intregă,sănătoasă fără deteriorări,fără corpi
străini,fără miros s au gust străin
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15800000- Ardei dulci
6
grași
15800000- Dovlecei
6
(bostănei)
15800000- Castraveți
6
proaspeți
15800000- Roșii proaspete
6
Lot 16 ouă de găină

15.11
15.12
15.13
15.14

158000006

16.1

Ouă de
găină,dietice

kg

500

kg

100

kg

100

kg

500

Proaspete,sănătoase, întregi,fără deteriorări,fara
corpi straini,livr 2/sapt- luni, miercuri
Întregi, sanatosi, curate, neatacata de vatamatori
de consum, livrare 2/sapt
Proaspete,sănătoase, întregi,fără deteriorări,fara
corpi straini,livr 2/sapt- luni, miercuri
Proaspete,sănătoase, întregi,fără deteriorări,fara
corpi straini,livr 2/sapt- luni, miercuri
17600

buc

9600

Ouă dietice,SM89,întregi,curate.livrare 2/săpt

Valoarea estimativă totală

687 900

2. Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor
La comanda dupa necesitati pe perioada 01.07.2022-30.09.2022
Cerințe suplimentare specificațiilor tehnice pentru toate produsele alimentare :
Comenzile se vor emite conform necesităților reale de 2 ori în săptămînă.. Livrările se vor face
pentru cantitățile din comandă în termen de maxim 3 zile de la data primirii comenzii de la
beneficiar . Costurile de livrare la depozitul beneficiarului, vor fi suportate de către furnizor (DDP,
INCOTERMS 2013). Termenul de înlocuire al produselor: 48 ore de la notificarea din partea
beneficiarului.
1) Produsele alimentare se livrează în instituție în cantitățile solicitate conform cererii prealabile a
magazinerului. Agenții economici livrează instituției produse de -calitate, în ambalajul
producătorului, cu indicarea clară a termenului de valabilitate de la data producerii;
2) Agenții economici transportă și livrează produse în autovehicule specializate ce corespund
normelor de igienă și temperatură, avînd autorizație sanitar-veterinară pentru mijlocul de transport
concret, eliberat de subdiviziunile teritoriale pentru siguranța alimentelor, și echipament sanitar de
protecție;
3 ) Ambalajul/vasele de transportare/conteinerele returnabile în care se livrează produsele
alimentare sunt marcate și utilizate în strictă conformitate cu destinația;
4) Etichetarea produselor alimentare trebuie să corespundă Legii nr.279/2017 privind
informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare.
3. Documente obligatorii la depunerea ofertei
Nr. d/o

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

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

Documentele, ce constituie oferta
(documentele menționate obligatoriu se plasează în cadrul procedurii în SIA RSAP
1
2

DUAE
Oferta

3

Specificații tehnice

4

Specificații de preț

5

Garanție pentru ofertă

Original confirmat prin semnătura electronică
Oferta financiară, original confirmat prin semnătura electronică;
Termenul de valabilitate a ofertei va fi de min 45 zile
Cerere de participare – original, conform anexei nr. 7 din
documentația standard, confirmată prin semnătura electronică;
Declarația privind valabilitatea ofertei - original, conform anexei
nr. 8 din documentația standard, confirmată prin semnătura
electronică.
original, conform anexei nr. 22 din documentația standard,
confirmat prin semnătura electronică
original, conform anexei nr. 23 din documentația standard,
confirmat prin semnătura electronică
1 % din valoarea ofertei fără TVA.
Forma garanției: Oferta va fi însoțită de o garanție:
a) Garanția pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform

Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu

Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu

12

6

Declarația privind
experiența similară

7

Autorizație sanitar
veterinară pe unitate de
transport
Autorizație sanitar
veterinară de
funcționare a agentului
economic
Certificat de
inofensivitate /aviz
sanitar
Certificat de
conformitate/ declaratia
de conformitate
(anexa)
Certificat de
conformitate/
Declarație de
conformitate (pentru
lactate și carne de
bovină, porcină, pui,
pește)
Certificat de deţinere a
abatorului sau contract
cu abator (pentru
carne)
Certificat de deţinere a
laboratorului atestat
pentru efectuarea
controlului permanent
asupra calităţii sau
contract cu asemenea
laborator la procurarea
produselor de
panificare
Certificat de calitate şi
de provenienţă a
materiei prime pentru
produsele de
panificație
Confirmare de deținere

8

9

10

11

12

13

14

15

Anexei nr. 9 la documentația standard, original, confirmată prin
semnătura electronică. (Termenul de valabilitate a Garanției de
ofertă va fi cel puțin egal cu termenul de valabilitate a ofertei)
sau
b) Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității
contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul
plăţii: Primăria comunei Stăuceni
Denumirea Băncii: MF-TR Centru-Chişinău
Codul fiscal: 1007601009990
Contul de decontare:
Contul trezorerial: TREZMD2X
IBAN: MD77TRPCDV518410A00897AA
Trezoreria regională:
cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru
garanţia pentru ofertă la „procedura de achiziție publicănr. ____
din _______”(conform SIA RSAP)
Documente de calificare
original conform anexei nr. 12 din documentația standard
confirmată prin semnătura electronică
Operatorul economic va prezenta dovada executării în ultimii 3 ani
a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din
valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea
contractului de prestare de servicii,. Varianta scanată de pe
originalul, confirmată prin semnătura electronică
Varianta scanată de pe originalul, confirmată prin semnătura
electronică

Obligatoriu

Obligatoriu

Varianta scanată de pe originalul, confirmată prin semnătura
electronică

Obligatoriu

Copia ,eliberat de Organismul Naţional de Verificare a
conformităţii produselor – confirmată prin semnătura electronică

Obligatoriu

Copia ,eliberat de Organismul Naţional de Verificare a
conformităţii produselor – confirmată prin semnătura electronică

Obligatoriu

Copia ,eliberat de Organismul Naţional de Verificare a
conformităţii produselor – confirmată prin semnătura electronică

Obligatoriu

Copie confirmată prin semnătura electronică

Obligatoriu

Copie confirmată prin semnătura electronică

Obligatoriu

Copie confirmata confirmată prin semnătura electronică

Obligatoriu

Copie confirmata confirmată prin semnătura electronică

Obligatoriu

13

16

17

a stocului de făină/grîu,
necesar îndeplinirii
contractului de
achiziţie pe o perioadă
de cel puţin 10 zile
Ultimul raport
financiar
Dovada înregistrării
persoanei Juridice

18

Dovada deținerii
contului bancar
(curent) activ

19

Certificat privind lipsa
datoriilor la bugetul
public național

copie confirmată prin semnătura electronică

Obligatoriu

Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, emis de către
organul împuternicit conform ţării de reședință a ofertantului,
Varianta scanată de pe originalul, confirmată prin semnătura
electronică
Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca
deținătoare de cont
Varianta scanată de pe originalul, confirmată prin semnătura
electronică

Obligatoriu

Emis de Serviciul Fiscal de Stat, valabil la data deschiderii
ofertelor,conform formularului aprobat de Serviciul Fiscal de Stat

Obligatoriu

Obligatoriu

Original sau copie - confirmată prin semnătura electronică
Actul care atestă
Autorizatia de functionare - copie confirmată cu aplicarea
Obligatoriu
dreptul de a livra
semnăturii electronice.
bunuri
Notă: Toate documentele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind
completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind
necorespunzătoare. Documentele anexate trebuie să fie structurate și numerotate în conformitate cu punctele la care se
referă.
20

Autoritatea contractantă Primăria comunei Stăuceni

Data „____”__________________

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea
contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte
legislația.
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Anexa nr. 22
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___
Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________
Obiectul achiziției: Produse alimentare pentru trim. III anul 2022 la IET ”Salcioara” din com. Stăuceni

Denumirea bunurilor

Denumirea modelului
bunului

Ţara de origine

Producătorul

Specificarea tehnică deplină solicitată de către
autoritatea contractantă

Specificarea tehnică deplină
propusă de către ofertant

1

2

3

4

5

6

Lotul 1 uleiuri vegetale
Ulei din floarea soarelui

Rafinat in butelii PET,5 litri/4.6kgHGnr434 din
27.05.2010

Lotul 2 făinoase
Faina de griu
Paste fainoase mărunte, fractia
Tăiței de casă

Calitate superioara,ambalata 1-2 kg,livrarea 1/
saptHG68 din 29.01.09
Calitate superioara,grupa A,1 kg HGnr775 din
03.07.2007 ambalaj 1kg,livrarea 1/sapt
Calitate superioara,grupa A,1 kg HGnr775 din
03.07.2007 ambalaj 1kg,livrarea 1/sapt

Lotul 3 sucuri
Suc de mere

Natural de mere fara pulpa limpezit,ambalaj 1 l
tetrapac,livrare 1/ saptHG nr 1111 din 06.12.2010

Lotul 4 patiserie
Biscuit fără grăsimi
hidrogenizate

Fara ulei de palmier si grasimi vegetale,fara
crema,fara adaosuri,ambulate in cutii de carton 15 kg,livrare 1/sapt

15

Sta
nda
rde
de
refe
rinţ
ă
7

Covrigei cu mac
Pesmeți măcinați

Covrigei fără adaosuri,fără ulei de palmier,
ambalate 3kg livrare 1/sapt
Fără zahăr,HGnr520/2010 livrarea 1/sapt

Lotul 5 băcănii
Roșii în suc propriu
Magiun în asortiment
Pasta de tomate

Calitatea 1,GOST3343-89,ambalaj0.5-0.7,
livrare 1/săpt
În asortiment(de căpșuni,de caise,fructe de
pădure)ambalaj 0.3-0.8,livrare 1/săpt
ambalaj 0.3-0.8,livrare 1/săpt

Lotul 6 condimente
Sare alimentara
Ceai natural,negru

Cacao praf

Iodata in pachete de polietilena,ambalaj 1kg
GOST13830-97livrare 1/ sapt
Ceai natural,negru,infuzie,fără adaosură, cal
superioară,HGnr.206,amalaj 100-200gr livrare
1/saptamina
100g/1 saptamina

Lotul 7 pește
Peste congelat hec

Peste fileu merluciu

Hec trunchi,fără cap,coadă,măruntaie diametru
60/90,producător SUA HG nr520 din 22.06.2016
s au GOST 2 20057-96,livrarea 2/sapt
Fileu de merluciu HG nr520 din 22.06.2016 s au
GOST 2 20057-96,livrarea 2/sapt t

Lotul 8 semințe,miez,fr.uscate
Stafide

Uscate,fara mucegai,ambulate 0,5-1,0 kg

Seminte de floarea soarelui
decojite
Miez de nuca

Uscate,fără corpuri străine,fara urme de
mucegai,ambulate 0,1-0,5 livrare 1/sapt
Roada anului current,fara corpi straini,fara
mucegai,amb 1kg,livrare 1/sapt

Lotul 9 carne
refregerată,vacumată
Fileu de pui
Mușchi de vitel,cal.super

Fileu de pui refregerat,ambalat polietilen,calit
superioara,livrare 1/sapt
Dezosata,fără jile,fără grăsimi, ambalata,calit
superioara, refregerata, livrare 1/sapt

16

Șold de pui fără os
Carne de curcan

Dezosata,refregerata,vacumata,calitate
superioara,livrare 1/sapt
Dezosata,refregerata,vacumata,calitate
superioara,livrare 1/sapt

Lotul 10 lactate
Lapte 2.5%

Lapte pasteurizat,livrare zilnic

Unt de vacă

Unt de vacă 72%, pac 0,200gr livrare 1/săpt

Smintână 15%

Smântână 15%,livrare zilnic

Brânză de vacă 5%

Brânză 5%,livrare 2/săpt

Chefir

Chefir 2.5%livrare/2săpt

Brînză cu cheag tare

Brînză cu cheg tare 45%,livrare 1/săpt

Iaurt natural 0,125/2,6%

Iaurt natural,0,125/2,6% livrare 1/săpt

Lotul 11 crupe
Crupe de grîu

Ambalate a cite 1 kg,livrare 1/săpt

Crupe de orz

Ambalate a cite 1kg,livrare 1/săpt

Crupe de porumb

Ambalată a cite 1 kg,livrare 1/săpt

Griș

Ambalate a cite 1kg,livrare 1/săpt

Fulgi de ovăz

Ambalate a cite 1kg,livrare 1/săpt

Orez rotund

Ambalate a cite 1 kg,livrare 1/săpt

Hrișcă

Ambalat a cite 1 kg,livrare 1/săpt

Crupe de mei

Ambalat a cite 1 kg,livrare 1/săpt

Fasole uscate albe marunte

Ambalat a cite 1kg,livrare 1/săpt

Zahăr tos

Ambalat a cite 1kg,livrare 1/săpt

cuscus

Ambalat a cite 1kg,livrare 1/săpt

17

arpacaș

Ambalat a cite 1kg,livrare 1/săpt

Lotul 12 panificație
Pâine albă de grâu,cu fier și
acid folic(0.4kg)
Pâine de secară (0.5kg)

Ambalată,livrare în fiecare zi

Chifle cu magiun

Ambalat,livrare 1/săpt

Ambalată,livrare în fiecare zi

Lotul 13 verdețuri
patrunjel

Verde,proaspat, livrare 1/sapt

marar

Verde proaspat,livrare 1/sapt

Lotul 14 fructe
Struguri
Mere
prune
lamiie
Cirese
caise
pere
visină

Proaspete,nedeteriorate,intregi,sanatoase
neatacate de vatamatori de consum,livrare 2/sapt
Proaspete,nedeteriorate,intregi,sanatoase
neatacate de vatamatori de consum,livrare 2/sapt
Proaspete,nedeteriorate,intregi,sanatoase
neatacate de vatamatori de consum,livrare 2/sapt
Proaspete,nedeteriorate,intregi,sanatoase
neatacate de vatamatori de consum,livrare 2/sapt
Proaspete,nedeteriorate,intregi,sanatoase
neatacate de vatamatori de consum,livrare 2/sapt
Proaspete,nedeteriorate,intregi,sanatoase
neatacate de vatamatori de consum,livrare 2/sapt
Proaspete,nedeteriorate,intregi,sanatoase
neatacate de vatamatori de consum,livrare 2/sapt
Proaspete,nedeteriorate,intregi,sanatoase
neatacate de vatamatori de consum,livrare 2/sapt

Lotul 15 legume
Cartofi

Varza alba

Intregi sanatoase,curate fara materii straine
vizibile,fara daunatori,fara umezeala externa,fara
miros,gust strain, fărță putrifacții,livrare 2/sapt
Proaspata,intreaga,sanatoasa,curata ,neatacata de
vatamatori de consum,livrare 2/sapt

18

Sfecla rosie

ceapa
morcov
Brokolli
Conopida
Dovleac
Rădăcină de țelină proaspătă
Rădăcină de pătrunjel proaspătă
Ardei dulci grași
Dovlecei (bostănei)
Castraveți proaspeți
Roșii proaspete
Lot 16 ouă de găină
Ouă de găină,dietice

Intregi sanatoase,curate,fara materii straine
vizibile,fara daunatori,fara miros s au gust
strain,neteda,lipsita de radacini. Livrare 2/sap
Intregi sanatoase,curate,fara materii straine
vizibile,fara miros s au gust strain livrare 2/sapt
Intregi sanatoase,curate fara materii straine
vizibile,fara miros s au gust strain livrare 2/sapt
Proaspata intreaga,sanatoasa,curate,neatacata de
vatamatori de consum,livrare 2/sapt
Proaspata intreaga,sanatoasa,curate,neatacata de
vatamatori de consum,livrare 2/sapt
Proaspata intreaga,sanatoasa,neatacata de
vatamatori de consum,livrare 1/sapt
Intregă,sănătoasă fără deteriorări,fără corpi
străini,fără miros s au gust străin
Intregă,sănătoasă fără deteriorări,fără corpi
străini,fără miros s au gust străin
Proaspete,sănătoase, întregi,fără deteriorări,fara
corpi straini,livr 2/sapt- luni, miercuri
Întregi, sanatosi, curate, neatacata de vatamatori
de consum, livrare 2/sapt
Proaspete,sănătoase, întregi,fără deteriorări,fara
corpi straini,livr 2/sapt- luni, miercuri
Proaspete,sănătoase, întregi,fără deteriorări,fara
corpi straini,livr 2/sapt- luni, miercuri

Ouă dietice,SM89,întregi,curate.livrare 2/săpt

TOTAL
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Anexa nr.23
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___
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Specificații de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
Numărul procedurii de achiziție______________din_________
Obiectul de achiziției: Produse alimentare pentru trim. III anul 2022 la IET ”Salcioara” din com. Stăuceni

Preţ unitar
(fără TVA)

Preţ unitar
(cu TVA)

Cod
CPV

Denumirea
bunurilor/serviciilor

Unitatea
de
măsură

Cantitatea

1

2

3

4

kg

130

01.04.2022
30.06.2022

Faina de griu

kg

100

Paste fainoase mărunte, fractia

kg

150

Tăiței de casă

kg

21

01.04.2022
30.06.2022
01.04.2022
30.06.2022
01.04.2022
30.06.2022

l

600

5

6

Suma
fără
TVA

Suma
cu TVA

7

8

Termenul de
livrare/prestare

9

Clasificație
bugetară
(IBAN)
10

Discount
%

11

Lotul 1 uleiuri vegetale
Ulei din floarea soarelui
Total Lotul 1
Lotul 2 făinoase

Total Lotul 2
Lotul 3 sucuri
Suc de mere

01.04.2022
30.06.2022

20

Total Lotul 3
Lotul 4 patiserie
Biscuit fără grăsimi
hidrogenizate

kg

60

Covrigei cu mac

kg

60

Pesmeți măcinați

kg

20

Roșii în suc propriu

kg

100

Magiun în asortiment

kg

70

Pasta de tomate

kg

25

Sare alimentara

kg

75

Ceai natural,negru

kg

6

Cacao praf

kg

3

kg

400

01.04.2022
30.06.2022
01.04.2022
30.06.2022
01.04.2022
30.06.2022

Total Lotul 4
Lotul 5 băcănii

01.04.2022
30.06.2022
01.04.2022
30.06.2022
01.04.2022
30.06.2022

Total Lotul 5
Lotul 6 condimente

01.04.2022
30.06.2022
01.04.2022
30.06.2022
01.04.2022
30.06.2022

Total Lotul 6
Lotul 7 pește
Peste congelat hec

01.04.2022

21

30.06.2022
kg

400

stafide

kg

40

Seminte de floarea soarelui
decojite

kg

25

Miez de nuca

kg

15

Lotul 9 carne
refregerată,vacumată
Fileu de pui

kg

600

Mușchi de vitel,cal.super

kg

600

Șold de pui fără os

kg

600

Carne de curcan

kg

360

Lapte 2.5%

l

3600

Unt de vacă

kg

180

Smintână 15%

kg

100

Peste fileu merluciu

01.04.2022
30.06.2022

Total Lotul 7
Lotul 8 semințe,miez,fr.uscate

01.04.2022
30.06.2022
01.04.2022
30.06.2022
01.04.2022
30.06.2022

Total Lotul 8

01.04.2022
30.06.2022
01.04.2022
30.06.2022
01.04.2022
30.06.2022

Total Lotul 9
Lotul 10 lactate

01.04.2022
30.06.2022
01.04.2022
30.06.2022
01.04.2022

22

30.06.2022
Brânză de vacă 5%

kg

720

chefir

l

1000

Brînză cu cheag tare

kg

72

Iaurt natural 0,125/2,6%

buc

2750

Crupe de grîu

kg

50

Crupe de orz

kg

50

Crupe de porumb

kg

50

Griș

kg

60

Fulgi de ovăz

kg

50

Orez rotund

kg

100

Hrișcă

kg

50

Crupe de mei

kg

50

Fasole uscate albe marunte

kg

50

01.04.2022
30.06.2022
01.04.2022
30.06.2022
01.04.2022
30.06.2022
01.04.2022
30.06.2022

Total Lotul 10
Lotul 11 crupe

01.04.2022
30.06.2022
01.04.2022
30.06.2022
01.04.2022
30.06.2022
01.04.2022
30.06.2022
01.04.2022
30.06.2022
01.04.2022
30.06.2022
01.04.2022
30.06.2022
01.04.2022
30.06.2022
01.04.2022
30.06.2022

23

Zahăr tos

kg

500

cuscus

kg

50

arpacas

kg

50

Pâine albă de grâu,cu fier și acid
folic(0.4kg)

Buc.

2000

Pâine de secară (0.5kg)

buc

1500

Chifle cu magiun

buc

3000

patrunjel

kg

40

marar

kg

40

Struguri

kg

250

Mere

kg

1000

prune

kg

250

01.04.2022
30.06.2022
01.04.2022
30.06.2022

Total Lotul 11
Lotul 12 panificație

01.04.2022
30.06.2022
01.04.2022
30.06.2022
01.04.2022
30.06.2022

Total Lotul 12
Lotul 13 verdețuri

01.04.2022
30.06.2022
01.04.2022
30.06.2022

Total Lotul 13
Lotul 14 fructe

01.04.2022
30.06.2022
01.04.2022
30.06.2022
01.04.2022
30.06.2022

24

lamiie

kg

70

Cirese

kg

250

caise

kg

250

pere

kg

100

visină

kg

250

Cartofi

kg

3000

Varza alba

kg

600

Sfecla rosie

kg

500

ceapa

kg

600

morcov

kg

600

Brokolli

kg

150

Conopida

kg

150

Dovleac

kg

100

Rădăcină de țelină proaspătă

kg

50

01.04.2022
30.06.2022
01.04.2022
30.06.2022
01.04.2022
30.06.2022
01.04.2022
30.06.2022
01.04.2022
30.06.2022

Total Lotul 14
Lotul 15 legume

01.04.2022
30.06.2022
01.04.2022
30.06.2022
01.04.2022
30.06.2022
01.04.2022
30.06.2022
01.04.2022
30.06.2022
01.04.2022
30.06.2022
01.04.2022
30.06.2022
01.04.2022
30.06.2022
01.04.2022
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30.06.2022
Rădăcină de pătrunjel proaspătă

kg

50

Ardei dulci grași

kg

500

Dovlecei (bostănei)

kg

100

Castraveți proaspeți

kg

100

Roșii proaspete

kg

500

buc

9600

01.04.2022
30.06.2022
01.04.2022
30.06.2022
01.04.2022
30.06.2022
01.04.2022
30.06.2022
01.04.2022
30.06.2022

Total Lotul 15
Lot 16 ouă de găină
Ouă de găină,dietice

01.04.2022
30.06.2022

Total Lotul 16
TOTAL
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________
Ofertantul: ___________________

Adresa: ________________________________________________________
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Anexa nr. 24
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___
CONTRACT – MODEL

CONTRACT Nr.

privind achiziţia de________________
I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

Obiectul achiziției Produse alimentare pentru trim. III anul 2022 la IET ”Salcioara” din com.
Stăuceni
Cod CPV: 15800000-6
“___”_________20__

__________________________
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii
______________________________________,
(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei)

reprezentată prin ________________________,
(funcţia, numele, prenumele)

care acţionează în baza ___________________,
(statut, regulament, hotărîre etc.)

denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator
______________________________________,
(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat)

Autoritatea contractantă
Primăria comunei Stăuceni reprezentat prin
Primarul Alexandr VORNICU, acţionează în
baza Hotărârii Judecătoria Chișinău (sediul
Răşcani), dosar nr. 3-4360/2019 din
06.11.2019și art. 29 alin. (1) lit. n), din Legea
nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația
publică locală, denumit în continuare
Beneficiar, 1007601009990, pe de o
parteCumpărător/Beneficiar
pe de altă parte,

pe de o parte,

ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:
Achiziţionarea Produse alimentare pentru trim. III anul 2022 la IET ”Salcioara” din com.
Stăuceni (denumirea bunului/serviciului)
denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip __________
nr._______ din_________________,
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiaruluibdin „___” _____________20__.
a.

b.

Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului:
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a)
Specificaţia tehnică;
b)
Specificația de preț;
c)
alte documente componente conform necesităţii, de exemplu, desene, grafice, formulare,
protocolul de recepţionare provizorie şi finală etc.
c.
În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului,
documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
d.
În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar,
Furnizorul/Prestatorul
se
obligă
prin
prezentul
contract
să
livreze/presteze
Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu
prevederile Contractului sub toate aspectele.
e.
Cumpărătorul/Beneficiarul
se
obligă
prin
prezentul
contract
să
plătească
Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul
Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract.
1.
Obiectul Contractului
1.1.
Furnizorul/Prestatorul îşi asumă obligaţia de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform
Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract.
1.2.
Cumpărătorul/Benificiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze
Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.
1.3.
Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie.
1.4
Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie
1.5
Termenele de garanţie [valabilitate, după caz] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa
nr.22, Specificaţii tehnice.
2.
Termeni şi condiţii de livrare/prestare
2.1.
Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele
prevăzute de graficul de livrare/prestare.
2.2.
Documentaţia de însoţire a Bunurilor/Serviciilor include:
Cerinţele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor
actuale.
2.3.
Originalele
documentelor
prevăzute
în
punctul
2.2
se
vor
prezenta
Cumpărătorului/Benificiarului cel tîrziu la momentul livrării bunurilorla destinaţia
finală/prestăriiserviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în
care sunt prezentate documentele de mai sus.
3.
Preţul şi condiţii de plată
3.1.
Preţul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei
moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract.
3.2.
Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie:
__________________________________lei MD.
(suma cu cifre şi litere)

3.3.
Achitarea plăţilor pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldoveneşti.
3.4.
Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:
Cerinţele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor
actuale.
3.5.
Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului
indicat în prezentul Contract.
4.
Condiţii de predare-primire
4.1.
Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator şi recepţionate de către
Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz] dacă:
a)
cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor/serviciilor şi
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graficul livrării/prestării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
b)
calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie;
c)
ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie.
4.2.
Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar
original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plăţii.
Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul îşi
rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de
zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3.
5.
Standarde
5.1.
Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de
către furnizor în propunerea sa tehnică.
5.2.
Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele
sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor/Serviciilor.
6.
Obligaţiile părţilor
6.1.
În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:
a)
să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract;
b)
să anunţe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de ____
zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării
Bunurilor/Serviciilor;
c)
să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor/Serviciilor de către
Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele
prezentului Contract;
d)
să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la
recepţionarea lor de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz].
6.2.
În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă:
a)
să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a
Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;
b)
să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectînd modalităţile şi termenele
indicate în prezentul Contract.
7.
Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului
7.1.
Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor
conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care
justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de
pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor).
7.2.
Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată
să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care
justifică neexecutarea contractului.
7.3.
Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi
termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător
de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe.
7.4
În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică
prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a
contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional,
privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul
suspendării și executării ulterioare a contractului.
8.
8.1.
8.2.
a)

Rezoluțiunea
Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor.
Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:
Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta
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Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
b)
Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de
livrare/prestare stabilite;
c)
Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată
a Bunurilor/Serviciilor;
d)
Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a
pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract.
8.3
Cumpărător/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a
acestuia în una dintre următoarele situaţii:
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție
publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a
obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la
care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești
naționale sau, după caz, internaționale.
8.4.
Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de ___ zile
lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată.
8.5.
Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de ___ zile lucrătoare de la primirea
notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția
rezoluțiunea.
9.
Reclamaţii
9.1.
Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate
Furnizorului/Prestatorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în
comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului.
9.2.
Pretenţiile
privind
calitatea
bunurilor/serviciilor
livrate/prestate
sunt
înaintate
Furnizorului/Prestatorului în termen de ___ zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie
confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens.
9.3.
Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de ___ zile de la
data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată.
9.4.
În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de ___ zile,
să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de
bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le
corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului.
9.5.
Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele
stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.
9.6.
În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia
independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sunt
suportate de partea vinovată.
10.
Sancţiuni
10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător/Beneficiar este
____________________________________________, în cuantum de __% din valoarea contractului.
10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține
garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu
prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de
___% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.
10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă
plata despăgubirei în valoare de ___% din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru
fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de ___ % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului
Contract.
În cazul în care întârzierea depășește ___ zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă
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Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă,
Furnizorul/Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar
se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și
Furnizorului/Prestatorului i se va reține garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a
fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1.
10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/Beneficiarul poartă plata despăgubirei în valoare
de ___% [indicați procentajul] din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de
întârziere, dar nu mai mult de ___% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.
10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și,
termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.
10.6. Suma penalităţii calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi
dedusă (reţinută) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plăţii pentru Bunurile/Serviciile
livrate/prestate.
11.
Drepturi de proprietate intelectuală
11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
a)
reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele
folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi
b)
daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o
astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
12.
Dispoziţii finale
12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale
amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă
conform legislaţiei Republicii Moldova.
12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării
clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au
fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi.
12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în
prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi.
12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este
remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se
întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator,
Cumpărător/Beneficiar.
12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării
la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă
din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest
contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului
trezorerial.
12.6. Prezentul contract este valabil până la _______.
12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data
aplicării ultimei semnături de către una din părți.
12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în
conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
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II.
CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR
Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii
Adresa poştală:
Telefon:
Cod fiscal:
Banca:
Cod:
IBAN

Cumpărătorul/Beneficiarul
Adresa poştală:
Telefon:
Cod fiscal:
Banca:
Cod:
IBAN

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii
Cumpărătorul/Beneficiarul

.
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Anexa nr. 1
la contractul nr. ___________
Din „____” _____ 20_______
SPECIFICAŢII TEHNICE - conform datelor din anexa nr. 22

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii
Cumpărătorul/Beneficiarul
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Anexa nr. 2
la contractul nr.__________
din “____” ________ 20___
SPECIFICAŢII DE PREŢ - conform datelor din anexa nr. 23

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii
Cumpărătorul/Beneficiarul
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Anexa nr. 25
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___
ACORD ADIȚIONAL Nr.______
la contractul Nr.________din ”__„_________ 20___
Prezentul acord este semnat astăzi ”___„ ________ 20__, între_____________, în
persoana___________________și________________________________,
în
persoana______________,în
scopul
modificării
Contractului
nr.
__________din
”____”___________ 20___(numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii
de achiziție publică nr. ________ din ”____” _____________20___ .
Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr._____ din
______________ 20____.
Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract,
celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.
Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:
1. _________________________________________________________________________
Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare după
înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la data semnării lui de
către părți sau la o dată ulterioară indicată în acest acord.

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii
Cumpărătorul/Beneficiarul
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Anexa nr. 2
la Ordinul ministrului finanţelor
nr._________din “____” ________ 2021___
Lista ordinelor ministrului finanţelor care se abrogă
1.
Ordinul ministrului finanțelor nr. 173/2018 cu privire la aprobarea
Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 396-397, art. 1521), înregistrat la Ministerul
Justiției cu nr. 1369 din 10 octombrie 2018.
2.
Ordinul ministrului finanțelor nr. 174/2018 cu privire la aprobarea
Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 396-397, art. 1522), înregistrat la Ministerul
Justiției cu nr. 1367 din 10 octombrie 2018.
3.
Ordinul ministrului finanțelor nr. 175/2018 cu privire la aprobarea
Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii prin
cererea ofertleor de prețuri (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 396397, art. 1523), înregistrat la Ministerul Justiției cu nr. 1368 din 10 octombrie 2018.

36

