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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Diverse produse alimentare pentru simestrul II anul 2021,

perioada 01.07-31.12.2021
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție LICITATIE DESCHISA
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante:IMSP SR UNGHENI
2. IDNO: 1003609150409
3. Adresa: Or.Ungheni, str.Nationala 37
4. Numărul de telefon/fax: 0236-2-51-49, Fax:0236-2-21-94
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: imsp-sr-ungheni@mail.ru
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de
atribuire: SIA RSAP,corinamunteanu67@gmail.com
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): Institutie publica
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

LOT 1

Cod CPV

15800000-6

Denumirea
bunurilor/serviciilor
/lucrărilor solicitate

Lapte de vacă 2,5
pasterizat

Unitatea
de
măsură

Cantitatea

Litru

5600

Smântână 15 %

kg

500

Brânză de vacă 9%

kg

700

Unt - 82,5 %

kg

1000

Caşcaval nepicant, de la
45%

kg

450

Litru

1000

Tocana din legume

kg

120

Zahăr din sfecla

kg

2500

Franzela feliata

kg

9500

Pîine neagră de secară

kg

1500

15800000-6
LOT 2
15800000-6
LOT 3
15800000-6
LOT 4
15800000-6
LOT 5
15800000-6
LOT 6

LOT 7

Chefir 2,5%
15800000-6
15800000-6

LOT 8
15800000-6
LOT 9

LOT
10

15800000-6

1

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de
referință
HG 611 din 05.07.2010, pasterizat
grasime 2,5% în pachete de polietilenă
1,0 L ,
Livrarea 3ori/sapt.1,3,5 zi din sapt.)
HG
611
din
05.07.2010,Pachet
polietilena -0,5 kg, grasime 15%, .
Livrarea 3 ori/sapt. (1,3,5 zi din sapt.)
HG 611 din 05.07.2010 , Grasime 9%,
pungă de 1,0 kg. Livrarea 3 ori/sapt.
(1,3,5 zi din sapt.)
HG nr.611 din 05.07.2010 Din smîntînă
dulce nesărat 82,5% grăsime, fără adaos
de grăsimi vegetale. Ambalaj 0,2kg.
pachet. Livrare 1,3,5 zi din sapt.)
HG nr.611 din 05.07.2010 Taria 45%
grasimi, cu cheag tare, bloc. Standard de
referinta - SM 218:2011, Ambalaj max
1kg. Livrarea 1 pe saptamana,
HG nr. 611 din 05.07.2010 Grasime
2.5% ambalaj polietilenă 0,5L Standard
de referinta-STAS 4929-84. Livrarea:
saptaminal/luni
Mix de diferite legume, ambalaj borcane
de sticla max 0,7kg., Livrare 1/15 zile.
HG nr.774 din 03.07.2007, HG nr.520
din 22.06.2010, HG nr.1191din
23.12.2010 Ambalaj max 1kg, Livrarea
1 pe saptamina, la comanda
HG 775 din 03.07.2007 , Franzele feliate
max 500 gr. din făină de grîu calitate
superioara, ambalaj - polietilena,
Livrarea-zilnic
HG 775 din 03.07.2007 piine max de 500
gr. calitatea I din secară, ambalaj polietilena. Livrarea- zilnic.

Valoarea
estimată
(se va indica
pentru
fiecare lot
în parte)
42000.00

10300.00

26600.00

111000.00

40581.00

9000.00

5160.00

32250.00

95000.00
15000.00

15800000-6
LOT
11

Făină alba de grîu

kg

900

Crupe de arnaut

kg

1000

15800000-6
LOT
12
15800000-6
Crupe de griş

LOT
13

kg

1000

15800000-6
LOT
14

Crupe de orz

kg

800

kg.

800

kg.

650

kg.

1050

kg.

1200

kg.

1200

Mazăre verde conservată

kg.

100

Paste făinoase figurate

kg.

700

Paste de tomate 25%

kg.

100

Gem de mere

kg.

250

Litru

1100

kg.

300

Biscuiti de ovas

kg.

200

Halva

kg.

250

Sare alimentara iodată

kg.

250

Carne de vițel,mușchi fără
os.

Kg.

900

15800000-6
LOT
15

Crupe de mei

15800000-6
LOT
16

Crupe de Arpacaş
15800000-6
Fulgi de ovăs

LOT
17
15800000-6
LOT
18

Hrişcă
15800000-6

LOT
19

Orez

15800000-6
LOT
20
15800000-6
LOT
21
15800000-6
LOT
22

LOT
23

15800000-6

15800000-6
LOT
24

Ulei vegetal rafinat

15800000-6
Biscuiţi cu lapte topit

LOT
25
15800000-6
LOT
26
15800000-6
LOT
27
15800000-6
LOT
28
15800000-6
LOT
29

2

HG 68 din 29.01.2009, HG nr. 520 din
22.06.2010,HGnr.996
din20.08.2003,(calitatate
superioară)
Ambalaj max. 10kg. Calit.super.
Livrarea 1/luna, la comanda
Ambalaj
max1kg,
in
ambalajul
producatorului, GOST 5784-60,HG 520
din 22.06.2010 Livrarea 1 luna la
comanda
HG nr.520 din 22.06.2010 ambalaj 1 kg,
Calit.superioara. Standard de referintaSTAS 7022-97. Livrarea 1 pe saptamina.
La comanda
HG nr.520 din 22.06.2010, HG nr.1191
din 23.12.2010 Ambalaj 1 kg.
Calit.super. Standard de referinta STAS
6292-93, Livrare 1/15zile, la comanda
HG nr.520 din 22.06.2010 ambalaj 1 kg,
Calit.super. Standard de referinta STAS572-60 Livrarea 1 pe saptamina la
comanda
HG nr. 520 din 22.06.2010 ambalaj 1 kg.
Calit.super. Standard de referinta STASPT
MD67-38869887-005:2000p.
Livrarea 1/15zile, la comanda
HG nr. 520 din 22.06.2010 , HG nr.1191
din 23.12.2010 Ambalaj 1kg. Calit.super.
Standard de referinta-PT MD 6738869887, Livrarea 1 pe saptamina la
comanda
boabe intregi, aspect de bob sănătos,
ambalaj max.1kg. Calit.super. Standard
de referinta STAS -5550-74. Livrarea 1
pe saptamina la comanda
aspectul de bob rotund sănătos, boabe
întregi, complet decorticat, Fara corpuri
straine. Ambalaj 1kg. Calit.super.
Standard de referinta STAS 6292-93.
Livrarea 1pe saptamina la comanda
Bob intreg, verde,limpede,conservata,
amb. in borcane de sticla max.1L.
Livrarea 1 pe saptamina, la comanda
GOST 15842-90
Paste făinoase din faina de griu figurate spirala, calitate superioara, amb. 1kg.
Calit.super. Standard de referinta-STAS
-875-92. HG nr.775 din 03.07.2007
Livrarea 1 pe saptamina la comanda
HG nr. 520 din 22.06.2010, Paste de
tomate de 25% calitate superioara în
borcane de sticla, max 720 gr.Standard
de referinta- STAS-3343-89. Livrare 1/
saptamina, la comanda
Din mere, ambalaj borcane de sticla max
860gr., HG nr.216 din 27.02.2008
.Livrarea 1 pe saptamina la comanda
Vegetal din floarea soarelui rafinat,
deodorizat, ambalaj max 5L HG nr.434
sdin 27.05.2010, HG nr.520 din
22.06.2010 . STAS -1129-93. Livrare
1/15 zile la comanda
Dulci, sub forma de placute patrate cu
greutatea 25gr/buc. ambalaj cutii max 5
kg. GOST 24901-89 HG nr.520 din
22.06.2010 Livrare 1/7zile la comanda
Calitate superioara, Fara adaos de fructe,
pomusoare uscate. Ambalaj cutie max
5kg. HG nr.520 din 22.06.2010 Livrarea
1/luna la comanda
Halva din miez de floarea soarelui,cu
cacao, amb. in cutii max 5kg. Standard de
referinta-STAS-6502-94.
Livrare
1/saptamana la comanda
HG nr.596 din 03.08.2011 , HG nr.520
din22.06.2010
Iodata
granulata
Amb.cutii max.1kg , STAS 13830-97
Livrare 1/sapt., la comanda
Carne de vițel ,mușchi,
,fără
os.refrigerată
Ambalaj
max.3.0kg..Livrare
1/săptămînă..Se
livrează cu transport care necesită regim
termic
special.
GOST:779-

6534.00

9530.00

9760.00

6096.00

9808.00

4953.00

12222.00

22056.00

16368.00

2076.00

7924.00

2664.00

4970.00

27214.00

5400.00

5124.00

6200.00

870.00

72000.00

15800000-6
LOT
30
LOT
31

Ceai negru

kg.

55

Ceai negru pliculete

kg.

20

Piper negru măcinat

kg.

4

Vanilie praf

Kg.

2

Bicarbonat de sodiu

buc.

60

Oţet alimentar 9%

buc.

100

Sare de lamiie

kg.

3

Ouă de găină

buc.

Crenvursti din carne de
vita

kg.

500

Pateu din carne de curcan

kg.

300

15800000-6

15800000-6
LOT
32
LOT
33

15800000-6
15800000-6

LOT
34
15800000-6
LOT
35
LOT
36

15800000-6
15800000-6

LOT
37

10000

15800000-6
LOT
38

15800000-6
LOT
39

15800000-6
LOT
40

Peşte de mare “Merluciu”
îngheţat

kg.

1300

Covrijei de secară

Kg.

200

Crupe de porumb

kg.

400

Napolitane p/u copii

kg.

250

Bors acru lichid

buc.

100

Drojdie de panificatie
uscata

kg.

6

Tocana de dovlecei

kg.

150

Cacao

kg.

3

15800000-6
LOT
41
LOT
42
LOT
43
LOT
44
LOT
45
LOT
46

15800000-6

15800000-6

15800000-6

15800000-6

15800000-6
15800000-6

LOT
47
15800000-6

LOT
48

Pulpe de gaina

kg.

900

3

55,GOST:16867-71,HG
696
din
04.08.2010
HG nr.520 din 22.06.2010
Negru,
calitatea superioara, infuzie, ambalaj
pachet la 100 gr , STAS-1937-90. Livrare
1 in saptamina, la comanda
Ceai negru (pliculeţe )Cutia sa contina 25
de buc, La comanda.
Piper negru macinat, ambalat în pachete
de polietilena max 0.2kg , HG nr.520 din
22.06.2010 Standard de referinta- STAS
29050-91 Livrare 1/luna la comanda
Vanilie ,ambalat 0,10gr. HG 1523 din
29.12.2007 .Livrare 1/lună la comandă.
Bicarbonat de sodiu ,ambalat cutii 0,5
kg. HG nr.520 din 22.06.2010. Standard
de referinta- STAS 21456-76. Livrare
1/luna la comanda
Oţet 9%, ambalat in butelii de 0,5 L. HG
nr.520 din 22.06.2010. Standard de
referintaPTMD
67-00411795146:2001. Livrare 1/luna la comanda
Ambalaj max.0.100gr. Livrare 1/luna la
comanda
Greutatea nu mai mica de 65gr. HG
nr.435 din 28.05.2010, HG nr.221 din
16.03.2009. De masă, dietetice categoria
B, Standard de referinta- SM-89.
Livrarea 1 pe saptamana la comanda
Din carne de vita fara adaosuri de
emulgatori, semiafumat, inveliti in folie
protectoare, calit.superioara, ambalaj
pachet vacuum cu greutatea max 1 kg.
conform HG nr.720 din 28/06/2007;
Livrarea o data pe saptamina la comanda
Pateu din carne de curcan,fara adaos de
ficat
în cutii de tinichea cu cheita,a cite
0.290gr. Standard de referinta-STAS5284-84. Livrarea 1 la 2 saptamini
Merluciu inghetat ” , eviscerat fără cap si
coada, greutatea nu mai puţin de 0,3500,400 kg/1 peşte) ambalat cutii greutatea
max 10kg. Standard de referinta - STAS
-20057-96. Livrarea o data pe saptamana.
La comanda.
Covrijei de secară. Ambalaj în saci 5 kg.
Calitate superioară. Livrare 1/săptămînă
la comandă.Standard de referinta-SM
193.HG nr.520 din 22.06.2010
Tip mascat,fara impuritati calitate
superioara, ambalaj de 1 kg, GOST 600269
Napolitane cu aroma de lapte si vanilie.
Ambalaj cutii max 3 kg. Graficul de
livrare - 1/15zile
Ambalat, etichetat si marcat ambalaj - in
sticla de plastic de 1 L, GOST 1759481.La comanda
Drojdie de panificație uscata. Ambalaj in
pachete max 15 gr.GOST 171-81 La
cvomanda
Tocana de dovlecei, ambalaj borcane de
sticla max 0,7kg., Livrare 1/15 zile.
Cacao, ambalaj pachete de 0.100gr.
c/superioara. La comanda 1/luna.GOST
108-76
Calitate superioara,refrigerate,ambalaj
max 15kg. La comanda 1/saptamina,
bucata nu mai mica de 300 gr.GOST
25391-82, Standard de rеfеrinta si
cerintele: HG 696 din 04.08.2010, НG
221 din l6.03.2009. Se livreaza cu
transport care necesita regim termic
special.

5846.00

2126.00

596.00

476.00

516.00

530.00

147.00

18400.00

39000.00

13329.00

50440.00

3600.00

3672.00

7650.00

700.00

551.00
3780.00

222.00

33480.00

15800000-6

LOT
49

LOT
50
LOT
51
LOT
52

15800000-6
15800000-6

Fileu de gaina

kg.

900

Zahăr pudra

kg.

3

Carne înăbușită de vită bucati

kg.

100

Mazăre uscată jumatati

kg.

500

Conservă de peste în ulei

kg.

80

Praf de copt

kg.

5

Crupe de grîu

kg.

Susan

kg.

1

Mac

kg.

2

Paste făinoase din făină de
grîu ,calitate
superioară.SPAGHETI

kg

200

15800000-6

15800000-6
LOT
53

LOT
54

15800000-6
15800000-6

LOT
55

LOT
56
LOT
57

700

15800000-6

15800000-6
15800000-6

LOT
58

Fileu de găină refrigerat fara os si piele,
forma intreaga, de fierbere rapidă.
Livrare 1/saptamina. In ambalaj cite 1kg.
Conform HG nr.773 din 03.10.2013 cu
privire la aprobarea Normei sanitar
veterinare de stabilire a cerintelor de
comercializare a carnii de pasare.
GOST:25391-82.Normele
privind
etichetarea produselor alimentare sa
corespunda cu HG nr.996 din 20.08.2003
Se livreaza cu transport care necesita
regim termic special.
Zahăr pudră max 200 gr. HG 1523 din
29.12.2007 Livrare1/lună la comandă
carne de vita înăbușită – bucăți, ambalaj
borcan 0,5kg, calitate superioara. GOST
697-84,HG nr.720 din 28.06.2007
Mazare uscata jumatati,fara impuritati
Ambalaj1kg.Calitate superioara.GOST
6201-68
Conservă, sardină în ulei, bucati intregi.
Ambalaj tinichea cu cheita, a cite
0.240gr.
Livrare
1/luna
la
comanda.GOST13865-2000HG,520
din 22.06.2010
Ambalaj pachet 0.100gr., Livrare 1/luna
la comanda
Crupe de griu,calitatea I, ambalaj
1kg.Calitate superioara. HG nr.520 din
22.06.2010 Livrarea 1/ săptămina. La
comandă.
Susan, Ambalaj in pachet 0.100 gr. HG
1523 din 29.12.2007 Livrare 1/luna la
comanda
Mac, ambalaj 0. 100 gr. HG 1523 din
29.12.2007 Livrare 1/luna la comanda
Paste făinoase din făină de grîu ,calitate
superioară.SPAGHETTI.
Ambalaj
1.0kg.Standart de referință –STAS-87592.Livrare 1/săptămînă la comandă.

TOTAL

58140.00

80.40
6960.00

3960.00

4532.00

390.00

5390.00

69.60
640.00

2264.00

886147.00

NOTA:
Agentul Economic garanteaza Livrarea şi Descărcarea produselor alimentare,(oferirea serviciilor hamaliere pentru pozitiile castigate),
cu cantitatea strict solicitată conform comenzilor (zilnic, săptămînal şi lunar).
*Obligatoriu p/u loturile cu nr.1,2,3,4 din anuntul de participare livrarea se va efectua de 3ori in saptamina (1,3,5 zi din saptamina)
* Obligatoriu p/u lotul cu nr.6 din anuntul de participare livrarea se va efectua saptaminal in ziua de LUNI
* Obligatoriu toate produsele alimentare să fie ambalate şi marcate cu data producerii şi termenul de valabilitate.
*Metoda si conditiile de plata vor fi:In termen de 30 de zile dupa fiecare partida livrata

9.În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta
(se va selecta):
1) Pentru mai multe loturi
10.Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
11.Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Livrarea produselor alimentare
incepind cu 01.07.2021 pina la 31.12.2021 la depozitul Spitalului Raional Ungheni str. Nationala
nr.37 nu mai tirziu de ora 14.00.Descărcarea produselor alimentare se face de către OE cu cantitatea
strict solicitată conform comenzilor (zilnic, săptămînal şi lunar).
12.Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2021
13.Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplica
(indicați da sau nu)
4

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de
lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica
(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):
Descrierea criteriului/cerinței

Nr.
d/o

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

1

DUAE

Completat și semnat electronic;

Obligatoriu

2

F3.1,F4.1, F4.2 Oferta,Specificații tehnice și de preț

Completate si semnate electronic;

Obligatoriu

3

Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu
prevederile legale

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/
EXTRAS din Registrul de Stat al persoanelor
juridice -copie, confirmată cu semnătura electronică
a Operatorului economic

Obligatoriu

4

Certificat pentru confirmarea capacităţii executării calitative
a contractului de achiziţie

Copie confirmată prin semnătura electronică a
Operatorului Economic

Obligatoriu

5

Certificat sanitar veteinar ( pește)

Copie confirmată prin semnătura electronică a
Operatorului Economic

Obligatoriu

6

Certificat de conformitate /Declarația de conformitate
(pentru produsele lactate )

7

Certificat de conformitate (carne de vitel,pulpa si fileu de
gaina,crenvusti din carne de vita)

8

Certificat de calitate (pentru ouă)

Copie eliberat de Organismul de certificare acreditat
în sistemul Naţional de Acreditare - cu semnătura
electronică a Operatorului economic
Copie eliberat de Organismul de certificare acreditat
în sistemul Naţional de Acreditare - cu semnătura
electronică a Operatorului economic
Copie - cu semnătura electronică a Operatorului
economic

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

9

Certificat ce atesta calitatea produsului (pentru celelalte
produse alimentare: cum ar fi crupe,condimente,conserve si
altele..

eliberat de un organ de ceritificare acreditat- copie –
confirmată prin semnătura electronică a Operatorului
Economic

Obligatoriu

10

Certificat de înregistrare oficială pentru siguranța
alimentelor

Copie-confirmată prin semnătura electronică a
Operatorului economic;

Obligatoriu

Copie - cu semnătura electronică a Operatorului
economic

Obligatoriu

Copie - cu semnătura electronică a Operatorului
economic,obligatoriu să fie livrate cu transport care
necesită regim termic special (cu frigider).

Obligatoriu

11

12

13

14

15

16

Autorizatia sanitar-veterinara de functionare a depozitului

Autorizatia sanitar-veterinara pe unitate de transport/sau
pasaport sanitar a transportului

Certificatul de la Inspectoratul Fiscal privind lipsa datoriilor

cu semnătura electronică a Operatorului economic;

Certificat de deţinere a abatorului, ori contract cu
deţinătorul abatorului.(Obligatoriu pentru loturile 29,48,49)

Copie cu semnătura electronică a OE.

Pentru produsele de panificare,certificate de calitate si de
provenienta a materiei prime(faina,griu)
Pentru produsele de panificare,Certificat de detinere a
Laboratorului Atestat

17

Garantia pentru oferta 1%din valoarea ofertei fara TVA
18

Garantia de buna executie a contractului 5%

Copia, cu semnătura electronică a Operatorului
economic
Pentru efectuarea controlului permanent asupra
calitatii sau contract cu asemenea laborator,Copia,
cu semnătura electronică a Operatorului economic
formularul F3.2 (conform IPO) sau ordin de plată
transferat pe contul beneficiarului I.M.S.P. Spitalul
Raional Ungheni C/F 1003609150409 Or. Ungheni
str.Nationala 37 Trezoreria regionala centruUngheni TREZMD2X Cont 2264061002 c/t
518430D00328AA ,IBAN
MD30TRPCCU518430D00328AA
Granţia de bună execuţie 5% (emisă de o bancă
comercială) conform formularului F3.2 sau prin
transfer pe contul beneficiarului I.M.S.P. Spitalul
Raional Ungheni C/F 1003609150409 Or Ungheni
str.Nationala 37 , Trezoreria regionala centru-

5

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

IMPUTERNICIRE: Pentru reprezentarea Institutiei si
semnarea actelor in baza Semnaturii Electronice la
procedurile de Licitatie Publica
Livrarea şi descărcarea produselor alimentare se face de
către OE cu cantitatea strict solicitată conform comenzilor
(zilnic, săptămînal şi lunar).

19

20

DECLARAŢIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și
neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru
participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări
criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.
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Ungheni TREZMD2X Cont 2264061002 c/t
518430D00328AA ,IBAN
MD30TRPCCU518430D00328AA
Original –autentificat cu semnătura electronică de
catre conducatorul Institutiei
Livrarea şi descărcarea produselor alimentare se face
de către Vănzător cu cantitatea strict solicitată
conform comenzilor (zilnic,saptaminal si lunar)
Original- Declaratia Aprobata prin Ordinul
Ministerului de Finante nr.145 din 24 noiembrie
2020, cu semnătura electronică a Operatorului
economic
Doar ptr.ag.ec.cistigatori

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

16.Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al
procedurii negociate), după caz nu se aplica
17.Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitatie electronica
conform SIA RSAP
18.Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplica
19.Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Pretul cel mai scazut si
indeplinirea tuturor cerintelor de calificare stipulate in anuntul de participare
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%

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

până la: [ora exactă] Informatia o găsiți în SIA RSAP

-

pe: [data] Informatia o găsiți în SIA RSAP

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: 45 de zile
24.Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
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: Limba de
Stat
27.Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii
Europene: Nu se aplica
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):
Nu se aplica
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30.În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:Nu
se aplica
31.Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel
de anunţ: 31.03.2021
32.Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP
33.În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic
Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de
Se acceptă
participare
sistemul de comenzi electronice
Nu se acceptă
facturarea electronică
Se acceptă
plățile electronice
Se acceptă
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 aplica
(se specifică da sau nu)

35.Alte informații relevante:
Pers. resp. sp.AP: Corina Munteanu, tel: 078877442

Conducătorul grupului de lucru: Popovici Vladimir
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L.Ș.

