ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea produselor nutriționale speciale
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție COP
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale
2. IDNO: 1007601011168
3. Adresa: Chișinău, bd. Decebal 72/2
4. Numărul de telefon/fax: 0 (22) 55 30 77
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cspln.info@gmail.com
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de
atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea
că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o
altă formă de achiziție comună): Instituție bugetară.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor
bunuri /servicii/lucrări:
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Cod
CPV

15880000-0

Nr.

Denumirea

Descriere

Unități

Cant

Complex de multivitamine cu
substanțe energizante pentru
sportivi.

Complex de multivitamine
destinat compensarii eforturilor
fizice. Ambalajul va conține nu
mai puțin 60 capsule.
Componenta/ 1 capsule nu mai
puțin de :Vitamina B2-700% de
la DZR, Vitamina A-100% de la
DZR, Vitamina D-200% de la
DZR, Vitamina B9-200% de la
DZR, Vitamina H-200% de la
DZR, Vitamina B12-900% de la
DZR, Vitamina B1-900% de la
DZR, Vitamina B6-700% de la
DZR, Vitamina B5-200% de la
DZR, Vitamina C-300% de la
DZR, Vitamina B3-200% de la
DZR, Vitamina E-200% de la
DZR, extract de ceai verde 95mg, extract de piper negru1mg. Fiecare unitate va conține
atât substanțe energizante cât și
de restabilire și care nu sunt
incluse în lista de interdicție a
WADA. Termen de
valabilitate:nu mai puțin de 6
luni.

buc.

100
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15880000-0

Complex de aminoacizi
lichizi concentrați.

4

15880000-0

15880000-0

3

Aminoacizi, BCAA, lichid.

5

15880000-0

Complex de minerale pentru
sportivi.

Concentrat proteic in forma
de praf.

6

15880000-0

2

Complex energizant preantrenament cu aroma in
forma de praf.

Complex de minerale destinat
compensarii eforturilor fizice.
Ambalajul va conține nu mai
puțin de 60 capsule.
Componența/ 1 capsule nu mai
puțin de: Magneziu -145 mg,
Calciu -95 mg, Zinc -9 mg,
Ferum-2 mg, Chrom-70 u.m.,
Selen-70 u.m., Termen de
valabilitate:nu mai puțin de 6
luni.

Ambalajul va conține nu mai
putin de 0.5 l. Componența/
100 ml. nu mai puțin de:
Proteine -30 g (L-Alanine
1630 mg, L-Arginine 4200
mg,
L-Isoleucine 595 mg,
L-Leucine 1260 mg,
L-Lysine 1250 mg,
L-Valine 955 mg)
Termen de valabilitate: nu
mai puțin de 6 luni.
Ambalajul va conține nu mai
puțin de 500 ml.
Componența/ 100 ml. nu
mai puțin de:
L-Isoleucine -1950 mg,
L-Leucine – 1390 mg ,
L-Valine - 4580 mg,
Vitamina B6 – 3.2 mg
Termen de valabilitate: nu
mai puțin de 6 luni.
Ambalajul va contine nu mai
putin de 500 gr.
Componenta/ 100 gr. nu mai
putin de:
Proteina – 72 gr
Carbohidrati – 9 gr
Grasimi – 3 gr
BCAA – 15 gr
Termen de valabilitate: nu
mai puțin de 6 luni
Ambalajul va conține nu mai
puțin de 16 g.
Componența/ 100 g. nu mai
puțin de: L-Arginină alphaketoglutorate- 20500 mg,
Beta-alanine – 20500 mg
L-Tyrosină - 2900 mg,
L-Citrulină Malat - 13200
mg,
Creatină monohydrate 14700 mg,
Creatina citrate - 4300 mg,
Cofeină -1100 mg.
Extract de piper negru – 55
mg.
Termen de valabilitate: nu
mai puțin de 6 luni.
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buc.

100

buc.

100

buc.

100

buc.

30

buc.

303
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15880000-0

Banda kinesiologică
(Kinesio tape)

8

15880000-0

Stimulator de testosteron
(Tribulus Terrestris) în
formă de capsule.

9

15880000-0

L-Carnitină concentrat
lichid.

10

15880000-0

Isolat Proteic în formă de
praf.

Banda kinesiologică va
detine nu mai puțin de 5.0
cm x 5m.
Banda este destinata
îmbunătățirii circulației
sanguine și a fluxului
limfatic, ameliorarii durerii,
protecției la suprasarcină
musculara,
reducerii proceselor
inflamatorii, precum si
protecției si stabilizarii
articulațiilor.
Ambalajul va conține nu mai
puțin de 100 de caps.
Componenta/ 1 capsule nu
mai puțin de:
Tribulus Terrestris - 600 mg.
Concentrația saponinelor în
produs - 90%.
Termen de valabilitate: nu
mai puțin de 6 luni.
Ambalajul va conține nu mai
puțin de 1 litru.
Componența/ 1 l. nu mai
puțin de:
L-Carnitină -100000 mg,
Crom- 10000 u.m .
Termen de valabilitate:
nu mai puțin de 6 luni.
Ambalajul va conține nu mai
puțin de 900 gr.
Componenta/ 100 gr. nu mai
puțin de : Proteina -85 gr.,
Carbohidrați -3 gr., Grăsimi 1 gr., Colostru 830 mg., Lmetionină -1850 mg., Llizină - 7980 mg., Lfenilalanină -2500 mg., LSerină - 3850 mg., LTirozină - 2190 mg., LProlină - 4590 mg., LTrionină -5580 mg., LTriptofan- 1160 mg., LHistidină -1420 mg., LIzoleucină- 5810 mg., LLeucină - 10800 mg., LValină -5400 mg., Glicină 1170 mg., L-Cisteină -1830
mg., L- Arginină - 1755 mg.,
L-Alanină -4160 mg., Acid
L- Glutamic - 15070 mg.,
Acid L- Aspartic - 9160
mg. Termen de valabilitate:
nu mai puțin de 6 luni.

3

buc.

20

buc.

30

buc.

40

buc.

50

15880000-0

17

15880000-0

16

15880000-0

15

15880000-0

14

Aminoacid Taurină in
capsule.

Complex de acizi grași
pentru sportivi în capsule.

15880000-0

13

Aminoacizi Beta - alanină
în capsule.

Creatină monohidrat în
capsule.

15880000-0

12

Aminoacizi BCAA pentru
sportivi în capsule.

Sprei de răcire.

Ambalajul va conține nu mai
puțin de 255 gr.

buc.

30

Batoane proteice pentru
sportivi.

Ambalajul va conține nu mai
puțin de 60 gr.
Componența/100 gr. nu mai
puțin de: Proteină - 32 gr.,
Carbohidrați - 25 gr.,
Grăsimi -13 gr., Fibre - 12
gr. Termen de valabilitate: nu
mai puțin de 6 luni.

buc.

321

15880000-0

11

Ambalajul va conține nu mai
puțin de 120 capsule.
Componența/ 1 capsule nu
mai puțin de : L-Leucină545 mg., L- Izoleucină -273
mg., L- Valină - 273 mg.
Termen de valabilitate: nu
mai puțin de 6 luni.
Ambalajul va conține nu mai
puțin de 90 capsule.
Componența/ 1 capsule nu
mai puțin de : Beta- alanină 1147 mg., L-histidină - 100
mg., Vitamina B5 - 9 mg.,
Vitamina B6 -2,3 mg.
Termen de valabilitate: nu
mai puțin de 6 luni.
Ambalajul va conține nu mai
puțin de 120 capsule.
Componența/ 1 capsule nu
mai putin de: Taurină -1000
mg. Termen de valabilitate:
nu mai puțin de 6 luni.
Ambalajul va conține nu mai
puțin de 120 capsule.
Componența/1 capsule nu
mai putin de: Ulei de pește 1000 mg., acid
eicosapentaenoic (EPA) 300 mg., acid
docosahexaenoic (DHA) 208 mg., Vitamina D3 - 9
190% de la DZR. Termen de
valabilitate: nu mai puțin de
6 luni.
Ambalajul va conține nu mai
puțin de 120 capsule.
componența/ 1 capsule nu
mai puțin de: Creatină
monohidrat - 1245
mg. Termen de valabilitate:
nu mai puțin de 6 luni.
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buc.

30

buc.

60

buc.

30

buc.

50

buc.

30

18

15880000-0

Complex pentru stimulare
si crestere a nivelului de
testosteron in capsule.

19

15880000-0

Complex pentru articulatii
in capsule.

Ambalajul va conține nu mai
puțin de 120 capsule.
Componența/ 1 capsule nu
mai putin de : Saponine - 445
mg., Extract Maca - 123 mg.,
Extract de Muira Puama 24
mg.,Extract de Ovăs - 100
mg.. Termen de valabilitate:
nu mai puțin de 6 luni.
Complex destinat stimularii
regenerarii ţesuturilor
vătămate. Ambalajul va
conține nu mai puțin de 100
gr. Componenta/ 100 gr. nu
mai puțin de : proteina - 88g.,
hidrolizat gelatin - 73,5g.,
vitamina C - 3365 mg.
Termen de valabilitate: nu
mai puțin de 6 luni.

Valoarea estimativă totală

buc.

70

buc.

60

416666 lei

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta): Pentru un singur lot;
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite
(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 30 zile calendaristice, dupa
semnarea contractului de achizitie; Chisinau, bd. Decebal 72/2
12. Termenul de valabilitate a contractului: pînă la 31.12.2019
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): _____________Nu_________
(indicați da sau nu)

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

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot
determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime)
al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE,
documentație):

5

Nr.
d/o

1

2

Descrierea criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

Ofertantul va deține minim 3 ani de
experienţă specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

copii ale contractelor realizate–
confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului

Obligatoriu

Declaraţii privind cifra de afaceri totală
(valoarea monetară a livrărilor de bunuri
similare) in domeniul de activitate
aferent obiectului contractului într-o
perioadă anterioară care vizează
activitatea din cel mult ultimii 5 ani.

bilantul contabil pentru perioada
fiscala 2018, copie – confirmată prin
semnătura şi ştampila Participantului

Obligatoriu

3

Detinerea de catre producator a
certificatelor sau altor documente emise
de organisme abilitate, care să ateste
conformitatea produselor standardelor
de calitate (ISO 9001:2009, etc.).

4

Oferta

copie – confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului;

Obligatoriu

5

Certificat de înregistrare a întreprinderii

copie – emisa de Camera Înregistrării
de Stat (Ministerul Tehnologiei
Informatiei și Comunicatiilor),
confirmată prin aplicarea semnăturii
şi ştampilei Participantului;

Obligatoriu

6

Certificat de atribuire a contului bancar

copie – eliberata de banca deţinătoare
de cont, confirmată prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei
Participantului;

Obligatoriu

7

Certificat de efectuare sistematică a
plăţii impozitelor, contribuţiilor.

copie – eliberata de Inspectoratul
Fiscal de Stat (valabilitatea
certificatului - conform cerinţelor IFS
al Republicii Moldova), confirmată
prin semnătura şi ştampila
Participantului;

Obligatoriu

8

Ultimul raport financiar

copie – confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului;

Obligatoriu

Aviz sanitar pentru produsele alimentare
si nealimentare - eliberat de Centrul
national de sanatate publica, pentru
fiecare denumire in parte.

copia originalului, confirmată prin
ştampila şi semnătura Participantului;

Obligatoriu

Declaraţia privind conduita etică şi
neimplicarea în practici frauduloase şi de
corupere;

declaratia Participantului

Obligatoriu

10

Confirmarea termenului de valabilitate
care să nu fie mai mic de 6 luni din ziua
deschiderii licitației.

scrisoare - confirmată prin ştampila şi
semnătura Participantului

Obligatoriu

11

9

copie – confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului

6

Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al
procedurii negociate), după caz__________________________________________________
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _________________
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):
_______________________________________________________________________________

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț cu

corespunderea tuturor cerințelor solicitate
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum
și ponderile lor:
Nr.
d/o

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

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

până la: 10:00

-

pe: 08.02.2019

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile calendaristice
24. Locul deschiderii ofertelor: https://achizitii.md/ro/public/tender/21004632
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.
25. 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”.
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene: ____________________________________________________________
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

28. 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
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este
cazul):_____________________________________________________________________
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor
viitoare:______________________________________________________________________
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunţ: 28.01.2019
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 28.01.2019

33. 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
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Se va utiliza/accepta sau nu
Se va utiliza/accepta
Se va utiliza/accepta
Se va utiliza/accepta
Se va utiliza/accepta

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al
Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): __
Nu_______________________
(se specifică da sau nu)

35. Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru: ______________________________

8

L.Ș.

