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ANUNȚ DE PARTICIPARE
[Formatul documentului nu va fi modificat]

privind achiziționarea Produselor alimentare pentru trim. IV al anului 2021
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Licitație deschisă
(tipul procedurii de achiziție)

1.

Denumirea autorității contractante: Centrul de Reabilitare a Persoanelor Vîrstnice și Persoanelor cu Dizabilități (adulte)
“S P E R A N Ţ A“

2.
3.
4.
5.

IDNO: 1006601003913
Adresa: cab. 128, CRPVPD „Speranța”, or. Vadului lui Vodă str. Balneară, 11
Numărul de telefon/fax:

Tel:(022)-314-593; Fax:(022)-314-550; Mob. 068324842

Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: E-mail: sperantasana@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/ e-licitatie

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): Autoritatea contractantă – centru de reabilitare.

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:

Nr.
d/o

Cod CPV

1.
15800000-6

Denumirea
bunurilor/serviciilor/lucrarilor
solicitate

Unitate
Cantita
a de
tea
măsură

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de
referinţă

Lot Nr. 1 Diverse produse alimentare COD CPV 15800000-6
Valoarea estimată: 278 000.00 fara TVA
Apă minerală naturala (mineralizarea
SM-1003/ (mineralizarea 0.35-0.6gr/L , slab
0.35-0.6gr/L , slab gazata, bor
gazata, bor 0.5mg/l, nitrate 0.1/2.7mg/l,
0.5mg/l, nitrate 0.1/2.7mg/l, reziduu
7820
buc
reziduu sec solubil 325.0 mg/l CO2, imbuteliat
sec solubil 325.0 mg/l CO2, imbuteliat
0.5L
0.5l
Apa minerala plata 0.5l, mineralizarea
SM-1003 plata,
mineralizarea 0.350.35-0.6gr/L, bor 0.5 mg/l, fluor 0.22
0.6gr/L, bor 0.5 mg/l, fluor 0.22 mg/l, nitrate
7820
buc
0.1/2.7 mg/l, reziduu sec solubil 325.0 mg/l, ,
mg/l, nitrate 0.1/2.7 mg/l, reziduu sec
imbuteliat 0.5L
solubil 325.0 mg/l, , imbuteliat 0.5l

2.

15800000-6

3.

15800000-6

Arpacaş 1/1000 gr.

kg

130

4.

15800000-6

Bulgur 1/1000 gr.

kg

150

5.

15800000-6

Bicarbonat de sodium

kg

7

6.

15800000-6

Cafea solubila 1/100 gr

kg

9

7.

15800000-6

Cacao

kg

22,5

Arpacaş din grîu dur, fără impurităţi ambalat
Standard:GOST 572-60. Grafic:1/lună până la
data de 10 al lunii de la ora 8:00 până la 17:00
conform comenzilor.
Crupe de bulgur, fără impurităţi ambalat în
pachete de 1 kg. Standard:GOST 572-60.
Grafic:1/lună până la data de 10 al lunii de la
ora 8:00 până la 17:00 conform comenzilor.
GOST 32802-2014, Aditiv alimentar, sa nu
contina OMG, masa neta:500gr
Cafea Solubila sublimata, ambalata in cutii de
100gr
H.g. NR. 206 DIN 11.03..2009 CU PRIVIRE LA
APROBAREA Reglementării tehnice

8.

15800000-6

Castraveţ conservaţ 1/720ml

kg

570

GOST 20144-74 in borcane de sticla cite 720ml

9.

15800000-6

Chisel

kg

43

10.

15800000-6

Ceai negru 1/100

kg

45,5

Chisel solubil, ambalaj dozat, original de la
producator
Ceai negru în pachete de 100 gr., calitatea
superioară.Standard:H.g. NR. 206 DIN
11.03..2009 CU PRIVIRE LA APROBAREA
Reglementării tehnice Cafea.Extracte de cafea şi
de cicoare.Ceaiuri şi produse de ceai.

1

48

kg

335

Drojdie

kg

10,5

15800000-6

Dulceată în asortiment

kg

110

GOST 7061-88, din fructe de visina, in
borcan de sticla cite 680gr

15.

15800000-6

Fasole

kg

110

GOST 26791-89, bob intreg in ambalaj de
polietelena a cite 1kg

16.

15800000-6

Frunză de dafin

kg

1,8

15800000-6

12.

15800000-6

13.

15800000-6

14.

Condiment natural

TU 9216-014475318045-2002, cu gust de carne
de gaina, ambalaj de 90gr

kg

11.

Crupă Malai Extra mărunt

Crupe de mălai extra, fără impurităţi ambalat în
pachete de 1 kg. Standard:GOST 572-60.
Grafic:1/lună până la data de 10 al lunii de la
ora 8:00 până la 17:00 conform comenzilor.
Drojdii p/u panificaţie presate în pachete de 25
gr.Standard:GOST 171-81.

GOST 17594-81 Foi de dafin, masa neta: 100gr
GOST 7022-97Crupe de griş, calitatea I fără
impurităţi, ambalate în pachete de 1 kg.
Standard:H.G nr.68 din 29.01.2009 cu privire la
aprobarea Reglementării tehnice “Făina, grişul şi
tărîţa de cereale”.
GOST 276-60 Crupe de grîu sfărîmate, fără
impurităţi ambalat în pachete de 1 kg.
H.G. 202 din 22.06.2010
Hercules (fulgi), ambalat în pachete de 1 kg.
Standard: H.G. nr. 520 din 22.06.2010 cu privire
la aprobarea Regulamentului sanitar privind
contaminaţii din produsele alimentare (indicia de
inofensivitate).
GOST 5550-74 Crupe de hrişcădi boabe întregi,
fără impurităţi, ambalat în pachete de 1 kg.

17.

15800000-6

Griş 1/1000 gr.

kg

240

18.

15800000-6

Grîu 1/1000 gr.

kg

26

19.

15800000-6

Hercules (fulgi) 1/1000 gr.

kg

200

20.

15800000-6

Hrişcă 1/1000 gr.

kg

510

21.

15800000-6

Lapte condensat cu zahar, fara adaos
de grasimi vegetale**

kg

85

22.

15800000-6

Linte 1/1000 gr.

kg

115

23.

15800000-6

Masline

kg

71

24.

15800000-6

Mazăre verde (de 720ml , masa neto
1/670, masa boabelor -435gr

kg

260

25.

15800000-6

Maioneză

kg

112

Produs in ambalaj 384-388 gr, grasimi 67%

26.

15800000-6

kg

225

GOST 572-60 in ambalaj cite 1 kg

27.

15800000-6

Napolitane p/u diabetici***

kg

50

GOST 14031-68 in ambalaj cite 3kg

28.

15800000-6

Miere Naturala 1/20gr

kg

110

Miere naturala ambalata de producator 1/20gr

Mei (crupe)

Conform HG 611 din 05.07.2010in ambalaj
cite 380gr
GOST 7022-97Crupe de linte, calitatea I fără
impurităţi, ambalate în pachete de 1 kg.
Standard:H.G nr.68 din 29.01.2009 cu privire la
aprobarea Reglementării tehnice “Făina, grişul şi
tărîţa de cereale”.
Masa produsului de baza:2500gr, masa neta
4150gr
Mazăre verde conservată (din soiuri cu bob bob
zbârrcit) calitate superioară, în borcane de sticlă
de unica folodinţă 0,72 L..Standard: GOST
15842-90.Grafic: 1/lună, până la data de 10 al
lunii de la ora 8:00 până la 17:00 conform
comenzilor.

29.

15800000-6

Orez 1/1000 gr.

kg

450

30.

15800000-6

Orz 1/1000 gr.

kg

250

31.

15800000-6

Oțet de masă 9%/ 1lt.

litr.

210

GOST 6292-93 Orez şlefuit întreg cu bob rotund,
fără impurităţi, calitatea I ambalat în pachete de
1 kg.. Standard:H.G.nr. 291 din 22.04.2014 cu
privire la aprobarea cerinţelor de calitate p/u
orez şi crupe de orez.Grafic: 1/lună până la data
de 10 al lunii de la ora 8:00 până la 17:00
conform comenzilor.
GOST 5784-60 Crupe de orz , fără impurităţi
ambalat în pachete de 1 kg.
PT MD 67-37141988-001-99, de masa 9%,
1/1000ml

32.

15800000-6

Ouă de masa categ. II

buc

17750

SM 89, de masa, categoria II

33.

15800000-6

Pasta de roşii 25%, 1/650

kg

165

34.

15800000-6

Paste făinoase grupa A

kg

190

SM 247:2004, 25%, calitatea I, in borcane cu
greutatea de 650ml
ISO 9001 calitate superioara clasa I, din sorturi
tari de faina de griu,

35.

15800000-6

Piper rosu macinat

kg

0,1

GOST 29050-91 rosu in ambalaj cite 0.015gr

36.

15800000-6

Porumb Dulce

kg

115

37.

15800000-6

Piper negru

kg

2,3

38.

15800000-6

Sare 1/1000 gr.

kg

270

Porumb dulce conservat, ambalaj de la
producator
GOST 29050-91 negru macinat, in ambalaj cite
0.020gr
DSTU 3583:2015 Sare pp/u uz alimentar gema
iodata, macinata, calitatea intii, macinisul intii,
masa neta 1000gr 1/1000gr

2

39.

15800000-6

Sare de lamiie

kg

2

40.

15800000-6

Stafide

kg

97

41.

15800000-6

kg

855

Sare de lamiie GOST 32802-2014, Aditiv
alimentar, sa nu contina OMG, masa neta:500gr
Stafide în cutii de carton ambalat de producător
de la 5,0-12,0 kg. Standard:H.G. nr. 1523 din
29.12.2007 cu privire la aprobarea
Reglementării tehnice Fructe şi legume uscate.
Standard: H.G. nr.434 din 27.05.2010, rafinat
dezodorizant în sticle de 1L – 5L. Preţul la kg

42.

15800000-6

Vanilină 2gr.

kg

0,3

TU246-30872099-021-2002 in ambalaj cite 2gr

43.

15800000-6

Zahăr 1/1000 gr.

kg

1200

Standard:H.G. nr. 774 din 03.07.2007.
„Producerea şi comercializarea” Ambalaj 1kg

Ulei vegetal, rafinat, dezodorat

Lot Nr. 2 Produse Lactate COD CPV 15500000-3
Valoarea estimată: 350 000.00 fără TVA
Lapte 2.5% pasteurizat în pachet de polietilenă
1000 ml, fără adaos de grăsimi
vegetale.Standard: H.G. nr. 611 din 05.07.2010
cu privire la aprobarea Reglementării tehnice
„Lapte şi produse lactate”. Grafic: zilnic de la ora
8:00 până la 11:00 conform comenzilor.
Lapte 2,5% covășit, pasteurizat în pachet de
polietilenă 420gr, fără adaus de grăsimi
vegetale.Standard: H.G. nr. 611 din 05.07.2010
cu privire la aprobarea Reglementării tehnice
„Lapte şi produse lactate”. Grafic: zilnic de la ora
8:00 până la 11:00 conform comenzilor.
Chefir 2,5 în pachet de polietilenă 0,5 L.
Standard:H.G. nr.611 din 05.07.2010 cu privire
la aprobarea Reglementării tehnice ” Lapte şi
produse lactate”.Grafic: 3/săptămână de la ora
8:00 până la 11:00 conform comenzilor.
Conform HG 611 din 05.07.2010R . 52,5%
grasime, roate ambalate 4-5kg, nepicant
Smântână 15% în pahar de plastic 0,350 kg.,fără
adaus de grăsimi vegetale. Standard: H.G. nr.
611 din 05.07.2010 cu privire la aprobarea
Reglementării tehnice “Lapte şi produse lactate”.
Grafic: zilnic de la ora 8:00 până la 11:00
conform comenzilor.
Brânză de vaci 9% ]n pachete de 0.500 kg-,
ambalat de producător Standard: H.G. nr.611 din
05.07.2010 cu privire la aprobarea
Reglementării tehnice “Lapte şi produse lactate”.
Grafic: 2/săptămână de la ora 8:00 până la 11:
conform comenzilor.

1.

15500000-3

Lapte 1/1000 ml. 2.5% fără cantit.
Nocive

litr

3200

2.

15500000-3

Lapte covasit 420gr 2,5%

kg

1120

3.

15500000-3

kg

3070

4.

15500000-3

Caşcaval cheagul, gr. 52,5%**

kg

260

5.

15500000-3

Smîntînă 15%, 1/350**

kg

970

6.

15500000-3

Brînză de vacă gr. 9% 1/500gr

kg

1115

15500000-3

Unt de vaci din smintina dulce, nesarata,
82.5%, grasimi animaliera
Fara adaos de grasimi vegetale,
nesărat, ambalaj 200gr**

kg

950

Conform HG 611 din 05.07.2010din smintina
dulce, nesarata, 82.5%, grasimi animaliera
Fara adaos de grasimi vegetale, ambalaj 200gr

920

Lactat brizna granulata cu putin acid, max 5%
grasimi: H.G. nr.611 din 05.07.2010 cu privire la
aprobarea Reglementării tehnice “Lapte şi
produse lactate”. Grafic: 2/săptămână de la ora
8:00 până la 11: conform comenzilor.

7.

8.

15500000-3

Chefir 2,5%, 1/500l**

Brinza granunlata 1/500gr.

kg

Lot Nr. 3 Produse de origine animală, carne și produse din carne COD CPV 15100000-9
Valoarea estimată: 472 000.00 fără TVA
1.

15100000-9

Bujenita

kg

125

ISO 22000 calitate superioara
ISO 22000 calitate superioara in caseroale a cite
0,5kg-1kg
ISO 22000 fără os proaspat racita, grasimi
maxim 1.5 cm. ,degresată, fără tendoane similar
mușchiuleț, file sau gulaș, tranșată, calitatea
superioară. Aspect: fara impuritati mecanice, cu
suprafata umeda dar nelipicioasa. Culoarea :rozrosiatica. Consistenta: ferma si elastica, miros-la
suprafata si in sectiune characteristic normal, fara
miros strain. Produsul sa fie marcat in locurile si cu
specificatiile prevazute de dispozitiile legale
sanitary-veterinare in vigoare, precum si cu data
fabricarii/transarii (ziua, luna, anul) si termenul de
valabilitate, autohton
ISO 22000 fara os proaspat racita calit.
superioara, grasimi maxim 1.5 cm. Aspect: fara
impuritati mecanice, cu suprafata umeda dar
nelipicioasa. Culoarea :roz-rosiatica. Consistenta:
ferma si elastica, miros-la suprafata si in sectiune

2.

15100000-9

Cirnaciori din carne de gaina ambalat

kg

365

3.

15100000-9

Carne de porc fără os proaspat racita

kg

400

4.

15100000-9

Carne de vită fara os proaspat racita

kg

1410

3

5.

15100000-9

Crenvusti Lacta c/s

kg

230

6.

15100000-9

Fileu de păsări, refrigerat

kg

1110

7.

15100000-9

Ficat de păsări, refrigerat

kg

360

8.

15100000-9

Pui Broiler congelat,eviscerat

kg

1850

9.

15100000-9

Parizer (doctorscaia c/s)

kg

280

10.

15100000-9

Safalade din carne de vită și porc

kg

340

11.

15100000-9

Salam Servelat c/s

kg

125

12.

15100000-9

Sunca de vita

kg

135

13.

15100000-9

Sunca la dejun

kg

125

characteristic normal, fara miros strain. Produsul sa
fie marcat in locurile si cu specificatiile prevazute
de dispozitiile legale sanitary-veterinare in
vigoare, precum si cu data fabricarii/transarii
(ziua, luna, anul) si termenul de valabilitate,
autohton
ISO 22000 Calitatea superioara, din amestec de
carne de vita si porc cu membrana naturala
ISO 22000 Piept de pui refrigerat fără
os categoriaI ambalat de producător
în casserole de la 1,0 kg/bucată.
Grafic:1/săptămână de la ora 9:00 pînă la
15:00 conform comenzilor.
ISO 22000 Ficat de pui refrigerat fără
os categoriaI ambalat de producător
în casserole de la 1,0 kg/bucată.
Grafic:1/săptămână de la ora 9:00 pînă la
15:00 conform comenzilor.
ISO 22000 cu fierbere rapida, congelat,
eviscerat, calitatea I, in cutii de carton de 15kg,
ISO 22000 Tip membrana: naturala, calitate
superioara, termen de valabilitate(zile):10/5
ISO 22000 Calitatea superioara, din amestec de
carne de vită și porc cu membrana naturala
ISO 22000 Semiafumat din carne de porc cu vita,
fara soia calitate superioara, cu indicatrea
continutului si energia calorica pe ambalaj, fara
ciorici de porc
ISO 22000 Calitatea superioara, din amestec de
carne de vită cu membrana naturala
ISO 22000 Calitatea superioara, din amestec de
carne de vită și porc cu membrana naturala

Lot Nr. 4 Cereale, cartofi, legume, fructe și fructe cu coajă COD CPV 03200000-3
Valoarea estimată: 250 000,00 fără TVA

1.

03200000-3

Banane

kg

560

2.

03200000-3

Cartofi *

kg

5300

3.

03200000-3

Conopida *

kg

620

4.

03200000-3

Ceapă uscata*

kg

1365

5.

03200000-3

Ciuperci proaspete

kg

235

6.

03200000-3

Kiwi

kg

560

4

Standard: H.G. nr. 929 din 31.12.2009 cu privire
la aprobarea “Cerinţelor de calitate şi
comercializare pentru fructe şi legume
proaspete”,Legea nr.78din 18.03.2004 privind
produsele alimentare, fara semne de alterare,
calitate superioara, (etichetate pentru 3 luni).
Grafic:1/ săptămână de la ora 8:00 până la
17:00 conform comenzilor, ziua de luni.
Standard: H.G. nr. 929 din 31.12.2009 cu privire
la aprobarea “Cerinţelor de calitate şi
comercializare pentru fructe şi legume
proaspete”,Legea nr.78din 18.03.2004 privind
produsele alimentare, fara semne de alterare,
calitate superioara, in plasa a cite 25 kg,
(etichetate pentru 3 luni).Grafic:1/ săptămână de
la ora 8:00 până la 17:00 conform comenzilor,
ziua de luni.
Standard: H.G. nr. 929 din 31.12.2009 cu privire
la aprobarea “Cerinţelor de calitate şi
comercializare pentru fructe şi legume
proaspete”,Legea nr.78din 18.03.2004 privind
produsele alimentare, fara semne de alterare,
calitate superioara, in plasa a cite 25 kg,
(etichetate pentru 3 luni).Grafic:1/ săptămână de
la ora 8:00 până la 17:00 conform comenzilor,
ziua de luni.
Standard: H.G. nr. 929 din 31.12.2009 cu privire
la aprobarea “Cerinţelor de calitate şi
comercializare pentru fructe şi legume
proaspete”,Legea nr.78din 18.03.2004 privind
produsele alimentare ,calitate superioara
in plasa de la 15-20kg, (etichetate pentru 3
luni iulie-septembrie).Grafic:1/ săptămână de
la ora 8:00 până la 17:00 conform comenzilor,
ziua de luni.
Standard: H.G. nr. 929 din 31.12.2009 cu privire
la aprobarea “Cerinţelor de calitate şi
comercializare pentru fructe şi legume
proaspete”,Legea nr.78din 18.03.2004 privind
produsele alimentare , fara semne de alterare
calitate superioara in
Lazi pina la 10 kg. Grafic:1/ săptămână de la
ora 8:00 până la 17:00 conform comenzilor,
ziua de luni.
Standard: H.G. nr. 929 din 31.12.2009 cu privire
la aprobarea “Cerinţelor de calitate şi
comercializare pentru fructe şi legume
proaspete”,Legea nr.78din 18.03.2004 privind
produsele alimentare , fara semne de alterare
calitate superioara in

7.

03200000-3

8.

Lămîie*

kg

365

Mandarine

kg

1120

9.

03200000-3

Mere de masa*

kg

2010

10.

03200000-3

Morcov*

kg

1360

11.

03200000-3

Poama

kg

560

12.

03200000-3

Sfeclă*

kg

1000

13.

03200000-3

Usturoi*

kg

160

14.

03200000-3

Varză

kg

800

15.

03200000-3

Varza pechina*

kg

550

16.

03200000-3

Verdeaţă* - pătrunjel

kg

55

17.

03200000-3

Verdeaţă* - mărar

kg

55

18.

03200000-3

Verdeaţă* - radacina de telina

kg

20

5

Lazi pina la 10 kg. Grafic:1/ săptămână de la
ora 8:00 până la 17:00 conform comenzilor,
ziua de luni.
SM SR 11084:2006, fara semne de alterare in
lazi a cite 10kg calitate superioara
SM SR 11084:2006, fara semne de alterare in
lazi a cite 10kg calitate superioara
Standard: H.G. nr. 929 din 31.12.2009 cu privire
la aprobarea “Cerinţelor de calitate şi
comercializare pentru fructe şi legume proaspete
, fara semne de alterare, calitate superioara, in
cutii a cite 20kg
Standard: H.G. nr. 929 din 31.12.2009 cu privire
la aprobarea “Cerinţelor de calitate şi
comercializare pentru fructe şi legume
proaspete”,Legea nr.78din 18.03.2004 privind
produsele alimentare,fara semne de alterare, cu
greutatea intre 100-150 gr/1buc, calitate
superioara, in plasa a cite 20 kg, (etichetate
pentru 3 luni iulie-august).Grafic:1/ săptămână de
la ora 8:00 până la 17:00 conform comenzilor,
ziua de luni.
Standard: H.G. nr. 929 din 31.12.2009 cu privire
la aprobarea “Cerinţelor de calitate şi
comercializare pentru fructe şi legume
proaspete”,Legea nr.78din 18.03.2004 privind
produsele alimentare,).Grafic:1/ săptămână de la
ora 8:00 până la 17:00 conform comenzilor, ziua
de luni.
Standard: H.G. nr. 929 din 31.12.2009 cu privire
la aprobarea “Cerinţelor de calitate şi
comercializare pentru fructe şi legume
proaspete”,Legea nr.78din 18.03.2004 privind
produsele alimentare , in forma de cilindru, dulce,
L-10-15mm, D—35-45mm fara semne de alterare
cu greutatea intre 100-150 gr/1buc, calitate
superioara, in plasa a cite 25 kg, (etichetate
pentru 3 luni iulie-septembrie ).Grafic:1/
săptămână de la ora 8:00 până la 17:00 conform
comenzilor, ziua de luni.
Standard: H.G. nr. 929 din 31.12.2009 cu
privire la aprobarea “Cerinţelor de calitate şi
comercializare pentru fructe şi legume
proaspete”,Legea nr.78din 18.03.2004
privind produsele alimentare, calitate
superioara, etichetate pentru 3 luni iulieseptembrie .Grafic:1/ săptămână de la ora
8:00 până la 17:00 conform comenzilor, ziua
de luni.
Standard: H.G. nr. 929 din 31.12.2009 cu
privire la aprobarea “Cerinţelor de calitate şi
comercializare pentru fructe şi legume
proaspete”,Legea nr.78din 18.03.2004
privind produsele alimentare, fara semne de
alterare, calitate superioara, in plasa a cite
25 kg, (etichetate pentru 3 luni).Grafic:1/
săptămână de la ora 8:00 până la 17:00
conform comenzilor, ziua de luni.
Standard: H.G. nr. 929 din 31.12.2009 cu privire
la aprobarea “Cerinţelor de calitate şi
comercializare pentru fructe şi legume
proaspete”,Legea nr.78din 18.03.2004 privind
produsele alimentare, fara semne de alterare,
calitate superioara, (etichetate pentru 3 luni
ianuarie-martie).Grafic:1/ săptămână de la ora
8:00 până la 17:00 conform comenzilor, ziua de
luni.
Standard: H.G. nr. 929 din 31.12.2009 cu privire
la aprobarea “Cerinţelor de calitate şi
comercializare pentru fructe şi legume
proaspete”,Legea nr.78din 18.03.2004 privind
produsele alimentare,fara semne de alterare,
calitate superioara, in lazi..Grafic:1/ săptămână
de la ora 8:00 până la 17:00 conform comenzilor,
ziua
de luni.
Standard: H.G. nr. 929 din 31.12.2009 cu privire
la aprobarea “Cerinţelor de calitate şi
comercializare pentru fructe şi legume
proaspete”,Legea nr.78din 18.03.2004 privind
produsele alimentare,fara semne de alterare,
calitate superioara, in lazi..Grafic:1/ săptămână
de la ora 8:00 până la 17:00 conform comenzilor,
ziua
de luni.
Standard: H.G. nr. 929 din 31.12.2009 cu privire
la aprobarea “Cerinţelor de calitate şi

comercializare pentru fructe şi legume
proaspete”,Legea nr.78din 18.03.2004 privind
produsele alimentare,fara semne de alterare,
calitate superioara, in lazi..Grafic:1/ săptămână
de la ora 8:00 până la 17:00 conform comenzilor,
ziua
de luni.

Lot Nr. 5 Produse de panificație, produse de patiserie și cofetărie proaspete COD CPV 15810000-9
Valoarea estimată: 96 000,00 fără TVA

1.

15810000-9

Cornuleț cu magiun 1/0,80 gr, ambalat
in punga

2.

15810000-9

Chifla cu mac

buc

1805

3.

15810000-9

Chiflă de cereale integrale 1/80 gr.

buc

1720

4.

15810000-9

Pîine albă

kg

4460

5.

15810000-9

Pîine neagra

kg

2670

6.

15810000-9

Făină de grîu 1/1000 gr.

kg

650

7.

15810000-9

Pesmeţi macinati

kg

90

8.

15810000-9

Lavaș

kg

135

buc

3610

PTMD67-003999031-001-2001, Legea nr.78 din
18.03.2004 privind produsele alimentare.,chiflă
cu magiun, ambalaj 1/080 gr, ambalat in punga
de polietelena
PTMD67-003999031-001-2001, Legea nr.78 din
18.03.2004 privind produsele alimentare, din
faina de calitate superioara, cu adaos de mac
IT MD 67-00611159:01:2015, Legea nr.78 din
18.03.2004 privind produsele alimentare, din
faina de calitate superioara, cu adaos de cereale.
IT MD 67-00611159:01:2015 din amestec de
faina de griu categ. sup., albă feliată şi
ambalată în pungă, 1/500 gr
IT MD 67-00611159:01:2015 din amestec de
faina de griu superioara si faina de secara
semialba forma dreptunghiulara, suprafata mata,
culoarea brun deschisa fara arsuri, valoarea
energetica 236 kcl feliată şi ambalată în pungă,
1/500 gr
SM 202:2000, calitatea superioara, (in
componenta: fier, acid folic) in ambalaj a cite
1kg
GOST28402 pesmeti macinati de pesmeti de
piine calitatea intii , masa neta:500gr
IT MD 67-00611159:01:2015 din amestec de
faina de griu categ. sup., ambalat sub formă
dreptunghiulară/ patrat,

Lot Nr. 6 Pește congelat COD CPV 15221000-3
Valoarea estimată: 43 000,00 fără TVA

1.

15221000-3

Peste sarat fileu

kg

115

2.

15221000-3

Pește "Pollok" (mintai )fără cap

kg

700

3.

15221000-3

Pește "Hec" fără cap

kg

340

Peşte sarat (fileu de scumbrie).Ambalat original
de la producător. Standard:H.G. nr. 520 din
22.06.2010 cu privire la aprobarea
Regulamentului sanitar privind contaminanţii din
produsele alimentare.Grafic: 1/săptămână de
la ora 9:00 până la 15:00 conform comenzilor.
Peşte congelat Pollok (mintai) fără cap, cu
greutatea de nu mai puţin 0,25-0,4 kg/1
bucată.Ambalat original de la producător.
Standard:H.G. nr. 520 din 22.06.2010 cu privire
la aprobarea Regulamentului sanitar privind
contaminanţii din produsele alimentare.Grafic:
1/săptămână de la ora 9:00 până la 15:00
conform comenzilor.
Peşte congelat (Hec) cu greutatea de nu mai
puţin 0,25-0,4 kg/1 bucată.Ambalat original de
la producător. Standard:H.G. nr. 520 din
22.06.2010 cu privire la aprobarea
Regulamentului sanitar privind contaminanţii din
produsele alimentare.Grafic: 1/săptămână de
la ora 9:00 până la 15:00 conform comenzilor

Valoarea estimată totală: 1 489 000.00
lei MD fără TVA

9.
4)

10.
11.

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot;
2) Pentru mai multe loturi;
3) Pentru toate loturile;
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași
ofertant___________________________________________________________________.
Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: NU se admit
(indicați se admite sau nu se admite)
Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:


Octombrie - Decembrie 2021



Livrarea pozitiilor și anume Lotul 3, pozițiile: (3 Carne de porc fara os proaspat racita, 4 Carne de vită fara os proaspat racita), se va face în
funcție de necesități ( de 3 ori per/saptamina, in zile anumite: luni, miercuri, vineri), pe bază de comandă, în funcție de necesarul de consum
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comunicat de către beneficiar. Produsele vor fi livrate astfel încât să corespundă descrierii caracteristicilor tehnice minime din anuntul de
participare si documentatia de atribuire.
* Termenul de valabilitate al produselor de carne si anume Lotul 3, pozițiile: (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13) trebuie să fie inscripționat
de producător pe etichetă. La data livrării, produsele vor avea un termen de valabilitate de minim 80% din termenul de valabilitate menționat de
producător.
Notă: Autoritatea contractantă iși rezervă dreptul de a refuza produsele care se află în partea a doua a termenului de garanție. Această măsură se
impune a fi luată pentru evitarea producerii toxinfecțiilor alimentare sau a altor afecțiuni determinate de calitatea necorespunzătoare a
alimentelor.
Condiții de ambalare:
Ambalajele la produsele din carne și anume Lotul 3, pozițiile: (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13), trebuie să asigure păstrarea integrității și
calității produsului pe timpul depozitării și transportului;
Atât materialul de ambalat cât și pachetele trebuie să fie curate, uscate, în stare bună, fără insecte sau mirosuri anormale, capabile să
asigure prospețimea și calitatea produsului;
Materialele de ambalare și ambalajele trebuie să fie depozitate în condiții în care să nu scadă calitatea iar înainte de utilizare să fie
verificate din punct de vedere al defectelor, curățeniei și mirosului;
Ca ambalaje de transport se pot folosi navete PVC sau saci din polietilenă.

12.
13.

Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2021
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 administra tive (după
caz): N/A_
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
N
r.
Obligativit
Denumirea documentului/cerinței
Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei:
d/
atea
o
1.

Certificat/Decizie de înregistrare a
întreprinderii/ Extras din Registrul de
Stat al persoanei juridice

copie emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul Dezvoltarii
Informationale) confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către
participant

DA

2.

Certificat de atribuire a contului
bancar

copie eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmată prin aplicarea
semnăturii electronice de către participant

DA

3.

Certificat de efectuare sistematică a
plăţii impozitelor,contribuţiilor

copie - eliberat de Inspectoratul Fiscal(valabilitatea certificatului-conform
cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), confirmată prin
aplicarea semnăturii electronice de către participant

DA

4.

Raport financiar an 2020

copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către participant

DA

Formularul ofertei (F3.1);

Conform F3.1 din Documentația Standard confirmată prin aplicarea
semnăturii electronice de către participant

DA

5.

6.

Formularul informativ despre ofertant

Conform F3.3 din Documentația Standard confirmată prin aplicarea
semnăturii electronice de către participant

DA

7.

Specificatii de pret (F4.2)

ORIGINAL conform IPO- SPECIFICATII DE PRET confirmată prin aplicarea
semnăturii electronice de către participant

DA

8.

Specificaţii tehnice (F4.1)

ORIGINAL conform IPO- SPECIFICATII TEHNICE confirmată prin aplicarea
semnăturii electronice de către participant

DA

9.

DUAE

Prezentarea documentului DUAE completat confirmat prin aplicarea
semnăturii electronice de către participant

DA

10.

Certificat de conformitate

copia originalului eliberat de Organismul Naţional de Verificare a
conformităţii produselor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de
către participant p /u Lotul 1 cu pozitiile:(8,9,14,24,25,33,36,41,43),pentru
lotul 3 cu pozițiile(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13) pentru lotul 5 cu poz. 7, pentru
Lotul 6 cu poziția:( 1,2,3)

DA

11.

Aviz sanitar

copia originalului- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către
participant pentru Lotul 1cu pozitiile (5,6,7,11,13,21,28,31,32,35,37,38,39,42),
pentru Lotul 2 cu pozitiile: 1,2,3,4,5,6,7,8), pentru Lotul 5 cu pozițiile: (1,2,3,8)

12.

Autorizaţia sanitară veterinară de
funcţionare pentru sectia prelucrarea
laptelui

Copia originalului- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către
participant pentru Lotul 2 cu pozitiile: (1,2,3,4,5,6,7,8)

DA

Declaratie de conformitate/ certificat
de conformitate pentru produsele
lactate

copia originalului- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către
participant pentru Lotul 2 pentru pozițiile (1,2,3,4,5,6,7,8).Pentru pozitiile :
smintina, lapte,lapte covășit, chefir, brinza de vaci,cremă de brînză- data
producerii v-a corespunde cu data livrarii. Declaratie confirmată prin
aplicarea semnăturii electronice de către participant. Pentru pozitiile : unt,
iaurt,cașcaval termenul de valabilitate nu mai mult de 1/3 din termenul total.
Declaratie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către
participant

DA

Certificat de detinere a laboratorului
de incercari sau contract cu asemenea

Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către participant
pentru Lotul 2 pentru pozițiile 1,2,3,4,5,6,7,8 (la solicitarea autoritatii

DA

13.

14.
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DA

laborator (p/u produsele lactate)

contractante se va prezenta originalul)

15.

Raport de incercari/pentru produsele
lactate

copia originalului eliberat de Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către participant pentru
Lotul 2 pentru pozițiile 1,2,3,4,5,6,7,8 (la solicitarea autoritatii contractante se
va prezenta originalul)

16.

Document confirmativ privind lipsa
grăsimilor vegetale, eliberat de Centrul
Republican de Diagnostică Veterinară
(CRDV)

Copia originalului eliberat de Centrul Republican de Diagnostică
Veterinară(CRDV), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către
participant pentru Lotul 2 cu pozițiile 1,2,3,4,5,6,7,8 (la solicitarea autoritatii
contractante se va prezenta originalul)

17.

Certificat de inofensivitate

Copia originalului eliberat de Agentia Nationala pentru siguranta alimentelor,
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către participantului și
solicitantului p/u Lotul 1 cu pozitiile:
nr.(1,2,3,4,10,12,15,16,17,18,19,20,22,23,26,27,29,30,34,38,40,). Pentru Lotul
4 cu pozițiile: (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18). Pentru lotul 5 cu
poz. 6.

18.

Garanţia pentru ofertă 1%

ORIGINALUL Conform F3.2 din Documentația Standard sau prin transfer la
contul institutiei, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către
participant

19.

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

ORIGINALUL Conform F3.4 din Documentația Standard. confirmat prin
aplicarea semnăturii electronice de către participant

DA

DA

DA

DA

DA

Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către participant (la
solicitarea autoritatii contractante se va prezenta originalul)care reflectă
următoarea informaţie :
Experienţa acumulată , performanţele ;
20.

Certificat pentru confirmarea
capacităţii executării calitative a
contractului de achiziţie de stat.

•

Volumul de producere, desfacere ;

•

Numărul şi calificarea personalului angajat ;

•

Dotarea tehnică ;

•

Informaţii despre contractele executate în ultimii 3 ani;

•

Lipsa reclamaţiilor de la beneficiari

DA

21.

Certificat de inregistrare oficiala
pentru siguranta alimentelor

copia confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către participant
eliberat de ANSA

DA

22.

Certificat de detinere a abatorului sau
contract cu asemenea abator

Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către participant
pentru Lotul 3 pozitiile : 3,4,6,7,8, (la solicitarea autoritatii contractante se va
prezenta originalul)

DA

23.

Certificat ISO 22000 /Sistemul de
Manegment al Calitatii si Sigurantei
Alimentelor in (pentru produsele
animaliere)

Certificat ISO 22000 eliberat agentului economic participant, copie confirmată
prin aplicarea semnăturii electronice de către participant pentru Lotul 3
pozitiile (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13)

DA

24.

Autorizația sanitar-veterinară pe
unitate de transport

Copie, valabila, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către
participant eliberat de ANSA

DA

25.

Lista fondatorilor operatorilor
economici – nume, prenume, cod
personal

copia confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către participant

DA

26.

Minim ani de experienţă specifică în
livrarea bunurilor/ şi/sau serviciilor
similare

27.

Recomadări eliberate de instituții
similare privind executarea calitativă a
contractelor (minim 1 recomandare)
Certificat de calitate şi de provenienţă
a materiei prime ( făină , grîu )

3 ani (prin acte confirmative: contracte, facturi. Ofertantul ,operator economic
sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii
3 ani (calculați pînă la data limită de depunere a ofertelor): - contracte ce au
avut ca obiect livrarea bunurilor similare in intsitutiile de stat cu activitate de
acest gen
- original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice

DA

DA
Pentru Lotul 5 cu pozițiile (1,2,3,4,5,6,7,8), copie - confirmată prin aplicarea
semnăturii electronice de către participant

DA

29.

Confirmare de diţinere a stocului de
făină/grîu, necesar îndeplinirii
contractului de achiziţie pe o perioadă
de cel puţin 10 ani

Pentru Lotul 5 cu pozițiile (1,2,3,4,5,6,7,8),copie - confirmată prin aplicarea
semnăturii electronice de către participant

DA

30.

Certificat de deţinere a laboratorului
atestat pentru efectuarea controlului
permanent asupra calităţii sau contract
cu asemenea laborator.

Pentru Lotul 5 cu pozițiile (1,2,3,4,5,6,7,8),Copie confirmată prin aplicarea
semnăturii electronice de către participant (la solicitarea autoritatii
contractante se va prezenta originalul)

DA

31.

«Certificat de inspecție a calității
cerealelor și a derivatelorderivatelor
cerealelor», eliberat de Agenția
Națională pentru Siguranța
Alimentelor

Pentru Lotul 5 cu pozițiile (1,2,3,4,5,6,7,8), confirmată prin aplicarea
semnăturii electronice de către participant

DA

28.
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* NOTA - Actele indicate pentru fiecare lot separat, incarcate in sistem strict dupa documentatia solicitata si nimic in plus
* NOTA - La solicitarea autoritatii poate solicita prezentarea mostrelor.

15.
16.
17.

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 info rmațiile solicitate (DUAE,
documentație):
Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz_N/A
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție
sau licitația electronică): N/A

18.

Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): N/A

19.

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț cu corespunderea tuturor cerințelor

20.

Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: cel mai mic preț cu
corespunderea tuturor cerințelor

21.

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
până la: [ora exactă] ora
pe: [data]

22.

Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP/ e-licitatie

23.
24.
25.
26.

Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP/e-licitatie
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
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”.
Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba Romana

27.

Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

28.

29.

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
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): N/A

30.

În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Trim. I anul 2022

31.

Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: SIA RS AP/e-licitatie

32.

Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:

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

34.
35.

Se va utiliza/accepta sau nu
DA
NU
NU
DA

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)
Alte informații relevante: N/A

Conducătorul grupului de lucru: ______________________________

L.Ș.
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