Anexa nr. 2
la Documentația standard nr.115
din “15” 09. 2021
ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE
NEGOCIATE
privind achiziționarea «Produse alimentare (blocul alimentar) p-u anul de activitate 2022 »
prin procedura de achiziție Licitație Deschisă
1. Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Medicină Urgentă
2. IDNO: 1003600152606
3. Adresa: mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă 1
4. Numărul de telefon/fax: 0787-52-504 (Efrosinia Ciobanu)-Șef bl. alimentar(022) 250-809, (Moisenco
Cristina)- Serviciu achiziții publice.

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@urgenta.md
http://www.urgenta.md,
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de
atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție
comună): Nu e cazul.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:
Nr.
d/o

1.

Cod CPV

15800000-6

Denumirea bunurilor/ serviciilor

U/M

Cantit

1.Arnaut

kg

2500

2.

15800000-6

2.Arpacaş (întreg) şlefuit

kg

1000

3.

15800000-6

3.1.Biscuiţi de ovăs

kg

2000

3.

15800000-6

3.2.Biscuiți cu tărîțe de grîu

kg

800

Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referință
Ambalaj: pungă 1kg ; în ambalajul
Producătorului (cu logo-ul acestuia) care va
conține pe ambalaj toată informația ce ține de
componența produsului; Livrarea - 1 data în
săptămînă, de la orele 9-14.00; perioada
01.01.2022– 31.12.2022
SM196:1999; Amabalaj: punga 1kg; în
ambalajul Producătorului (cu logo-ul acestuia)
care va conține pe ambalaj toată informația
ce ține de componența produsului; Livrarea 1 data în săptămînă, nu mai tîrziu de ora
14.00,perioada 01.01.2022– 31.12.2022.
Fără adaos de fructe, pomușoare, uscate;
Ambalaj: cutie,punga 5 kg.Produs Autohton.
Termen de livrare: 3 ori în lună, nu mai tîrziu
de ora 14.00, perioada 01.01.2022–
31.12.2022
Fără adaos de fructe, pomușoare, uscate;
Ambalaj: cutie din carton nu mai mare de- 5
kg.Produs Autohton. Termen de livrare: 3 ori
în lună, nu mai tîrziu de ora 14.00, în
perioada 01.01.2022– 31.12.2022

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

22 900,00

6 600,00

48 320,00

19 328,00

Total lot 3

67 648,00

4.

15800000-6

4.Brînză de vaci 9 %

kg

4500

5.

15800000-6

5.Cacao pudra (neagră)

kg

320

6.

15800000-6

6.Carne de găină (pui cu fierbere
rapidă)

kg

6200

7.

8.

9.

10.

11.

15800000-6

15800000-6

15800000-6

15800000-6

15800000-6

12.

15800000-6

13.

15800000-6

14.

14.

15800000-6

15800000-6

7.Carne de vită calitatea 1

8.Cartof

9.Caşcaval 45%

10.Ceai negru (ambalat)

11.Ceapă uscată

kg

kg

kg

kg

kg

7300

8000

4800

600

2200

12.Chefir 2,5%

litri

4000

13.Chifle

buc

15000

14.1.Covrigei
14.2.Covrigei cu tărîțe de grîu

kg
kg

1600
600

PT MD67-00400053-058; Procent de
grasime: nu mai mic de 9% umeditatea nu
mai mare de 75%; Ambalaj: pachet de
polietilenă 0,5kg; Livrarea: zilnic – nu mai
tîrziu de ora 09.00, pe perioada 01.01.2022–
31.12.2022
GOST 108-76 ; Ambalaj: pachet a cîte 100gr,
cu marcarea Producătorului (logo-ul acestuia)
pe ambalaj; Livrarea: 2 ori în lună, nu mai
tîrziu de ora 14.00; pe perioada 01.01.2022–
31.12.2022; Prezentarea obligatorie:
Certificat de conformitate,și inofensivitate.
Conform HG Nr.520 din 22.06.2010.
Categoria I; Greutatea: de 1,6-2,00kg/1buc;
Neinjectabile; 50% refrigerată + 50%
congelată , Ambalaj: cite o bucata,în parte
cutii de carton;Producătorului (logo-ul
acestuia) . Livrarea: 2 ori în săptîmînă, nu
mai tîrziu de ora 14.00;
În perioada 01.01.2022– 31.12.2022.
Calitatea I; Dezosată, răcită; Conform GOST
779-55; Ambalaj: polietilenă de 5 kg pungă
cu logo-ul producatorului .Livrarea: 2 ori în
săptămînă, nu mai tîrziu de 14.00; În
perioada 01.01.2022-31.12.2022
GOST7176-85; Categoria I; Greutatea
cartofului 100-300 gr. Ambalaj: saci; Întregi,
curaţi, sănătoşi, neatacaţi de vătămători;
Livrarea: 2 ori în săptămînă, nu mai tîrziu de
ora 14.00; În perioada 01.01.202230.06.2022
SM218:2001; Cu cheag tare; Forma pătrată;
Grăsime 45%; Ambalaj: cutie 10kg-20kg în
parafină calitativă cu grosimea nu mai
mică de 2-3 mm; Livrarea: 2 ori în
săptămînă, nu mai tîrziu de ora 14.00;
01.01.2022-31.12.2022.
Amabalaj: pachet 100 g;cu marcarea
Producătorului (logo-ul acestuia). Livrarea: de
2 ori pe lună, nu mai tîrziu de ora 14.00;
01.01.2022-31.12.2022
SM243-2004; Categoria I; Ambalaj: saci;
Proaspătă, curată, neatacată de vătămători,
fără lovituri şi deteriorări; Livrarea: 2 ori în
săptămînă, nu mai tîrziu de ora 14.00; În
perioada 01.01.2022-30.06.2022
GOST4929-84; Ambalaj: pachet de 0,4000,500 gr. polietilenă; Livrarea: zinic nu mai
tîrziu de ora 09.00; 01.01.2022-31.12.2022
Din aluat de cozonac; Umplutura: stafide,
mac, scorţişoare, magiun; Greutate: 100gr
(ambalată individual, cîte 1buc); Termen de
livrare: 2 ori în saptămîna, nu mai tîrziu de
ora 09.00; Ambalaj: ladă/cutie. În perioada
01.01.2022-31.12.2022
Calitate superioară; GOST-24901-89;
Ambalaj: saci 1-5 kg.Termen de livrare: 2 ori
în lună, nu mai tîrziu de ora 14.00; În
perioada 01.01.2022-31.12.2022.
Calitate superioară; GOST-24901-89;
Ambalaj: saci 1-5 kg.Termen de livrare: 2 ori

215 280,00

51 200,00

248 000,00

595 680,00

60 000,00

459 984,00

29 898,00

16 500,00
47 840,00

52 350,00

27 968,00
13 248,00

în lună, nu mai tîrziu de ora 14.00; În
perioada 01.01.2022-31.12.2022.
Total lot 14

41 216,00

15800000-6

15.Covrigi cu susan/mac

15.

buc

15000

15800000-6

16.Cozonac

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

15800000-6

15800000-6

15800000-6

15800000-6

15800000-6

15800000-6

15800000-6

15800000-6

17. "Crevurști din carne de vită"
calitate superioară

18. Salam "Doctorscaia"calitatea
superioară

19. Crupe de griş

20.Crupe de grîu

21.Crupe de mei

22.Crupe de orz

23.Crupe de porumb

24.Dovlecei

buc

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

3000

3100

4700

2000

2900

2100

2500

1900

1900

Greutate: 70-100gr; Ambalat in polietelena
individual, cîte 1buc) in ladă/cutie.Termen de
livrare: 2 ori in saptămîna, pînă la ora 9.00; În
perioada 01.01.2022-31.12.2022
Greutate: 0,100kg cu stafide; Ambalată
individual cîte 1buc; Termen de livrare: la
necesitate, pînă la ora 9.00; În perioada
lunilor aprilie-mai (pe perioada sărbătorilor
pascale).
Din carne de vită de calitate superioară
ambalate în membrană naturală, fără
adaus de emulgatori; Ambalaj: ladă.
Livrarea: 2 ori în săptămînă, nu mai tîrziu de
ora 14.00; În perioada 01.01.202231.12.2022.
Salam de calitate superioară ambalat în
membrană naturală, fără adaus de
emulgatori; Ambalaj: în ladă; Livrarea: 2 ori
în săptîmînă, nu mai tîrziu de ora 14.00; În
perioada 01.01.2022-31.12.2022
Calitatea superioară; GOST7022-97;
Ambalaj: pungă 1kg; în ambalajul
Producătorului (cu logo-ul acestuia) care va
conține pe ambalaj toată informația ce ține de
componența produsului; Livrarea: 1 în
săptămînă, nu mai tîrziu de ora 14.00; În
perioada 01.01.2022-31.12.2022
GOST 26791-89;Calitatea-superioară
Ambalaj: pungă 1kg; în ambalajul
Producătorului (cu logo-ul acestuia) care va
conține pe ambalaj toată informația ce ține de
componența produsului; Livrarea: 1 data în
săptămînă, nu mai tîrziu de ora 14.00;
01.01.2022-31.12.2022
SM196-1999;Calitatea-superioară. Ambalaj:
pungă 1kg; în ambalajul Producătorului (cu
logo-ul acestuia) care va conține pe ambalaj
toată informația ce ține de componența
produsului; Livrarea: 1 data în săptămînă, nu
mai tîrziu de ora 14.00. În perioada
01.01.2022-31.12.2022
GOST26791-89;Calitateasuperioară.Ambalaj: punga 1kg; în ambalajul
Producătorului (cu logo-ul acestuia) care va
conține pe ambalaj toată informația ce ține de
componența produsului; Livrarea: 1 în
săptămînă, nu mai tîrziu de ora 14.00. În
perioada 01.01.2022-31.12.2022.
SM196-1999; Calitatea superioară; Ambalaj:
punga 1kg; în ambalajul Producătorului (cu
logo-ul acestuia) care va conține pe ambalaj
toată informația ce ține de componența
produsului; Livrarea: 1 data în săptămînă, nu
mai tîrziu de ora 14.00;În perioada
01.01.2022-31.12.2022
Ambalaj: ladă 1buc. 300-400gr; Proaspeți;
Termen de livrare: 3 ori în săptămînă, nu mai
tîrziu de ora 14.00; În perioada 15.05.202230.06.2022

48 300,00

27 600,00

279 000,00

446 500,00

20 000,00

19 140,00

26 250,00

16 500,00

22 040,00

22 040,00

25.

15800000-6

25.Drojdie presate

kg

20

26.

15800000-6

26.Făină de grîu, calitatea
superioară

kg

1100

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

15800000-6

15800000-6

15800000-6

15800000-6

15800000-6

15800000-6

15800000-6

15800000-6

15800000-6

15800000-6

27.Fructe uscate în asortiment:
prune, pere, mere, pomușoare,
vișine.

28.Frunză de dafin

29.Fulgi de ovăs

30.Hrişcă (întreagă)

31.Lapte 2,5% (sticlă 0,5lit)

32.Lapte 2,5% (pachet 1 lit)

kg

kg

kg

kg

litri

litri

33.Magiun (pasterizat)
din:prune,mere,pomușoare.

kg

34.Mandarine

kg

35.Mazăre uscată (jumătăţi)

36.Mazăre verde

kg

kg

1400

14

3500

3300

51500

28000

1300

3000

1200

1200

Ambalaj: pachet 25-50 gr; Livrarea: 1 data în
săptămînă, nu mai tîrziu de ora 14.00; În
perioada 01.01.2022-31.12.2022
SM202:2000; Calitatea superioară; Ambalaj:
punga de hîrtie 1,0kg -2,0 kg fără miros
străin, fără impurități,întărituri sau mucegai.
Standard de referinţă şi cerinţele: SM
202:2000, HG 68 din 29.01.2009 ; Livrarea: 1
data în lună, nu mai tîrziu de ora 14.00; În
perioada 01.01.2022-31.12.2022
Fructe uscate în asortiment (prune, pere,
mere, pomușoare, vișine); Ambalaj saci din
hîrtie 1-5 kg. În ambalajul Producătorului (cu
logo-ul acestuia) care va conține pe ambalaj
componența produsului. Standard de
referinţă şi cerinţele: HG 1523 din
29.12.2007. Livrarea: săptămânal, nu mai
tîrziu de ora 14.00; În perioada 01.01.202231.12.2022
Amabalaj: pachet 10-20gr; Livrarea: 1 data
în lună.Ambalaj:pungă-cutie nu mai mare de
5kg. Nu mai tîrziu de ora 14.00; În perioada
01.01.2022-31.12.2022
GOST21149-93; Calitatea superioară.
Ambalaj: punga 0,5kg; în ambalajul
Producătorului (cu logo-ul acestuia) care va
conține pe ambalaj componența produsului;
Livrarea: 1 în săptămînă, nu mai tîrziu de
ora 14.00. Prezentarea obligatorie: 1)
Certificat de conformitate; 2) Certificat de
inofesivitate.
În perioada 01.01.2022-31.12.2022
GOST5550-74;Calitatea-superioară Ambalaj:
punga 1-5kg; în ambalajul Producătorului (cu
logo-ul acestuia) care va conține pe ambalaj
componența produsului; Livrarea: 1 data în
săptămînă, nu mai tîrziu de ora 14.00; În
perioada 01.01.2022-31.12.2022
GOST13277-79; Pasterizat; Ambalaj: sticlă
de masă plastică 0,5lit; Livrarea: zilnic, nu
mai tîrziu de ora 09.00; În perioada
01.01.2022-31.12.2022
GOST13277-79; Pasterizat; Ambalaj: pachet
1 lit; Livrarea: zilnic, nu mai tîrziu de ora
09.00;
În perioada 01.01.2022-31.12.2022
GOST6929-88; Pasterizat; Ambalaj: borcan
din sticlă de 0,7-1kg,prune,mere,pomușoare
Livrarea: 2 ori în lună, nu mai tîrziu de ora
14.00; În perioada 01.01.2022-31.12.2022
Calibru: 5-6cm; Fără boli, miros urît, zbîrcituri
și defecte suculente; Ambalaj: ladă;greutatea
:1buc-minim 80gr. Livrarea: 2 ori în
săptămînă, nu mai tîrziu de ora 14.00; În
perioada 01.01.2022-30.06.2022
SM196:1999; Jumatăți; Amabalaj: punga 1kg
;în ambalajul Producătorului (cu logo-ul
acestuia) care va conține pe ambalaj toată
informația ce ține de componența produsului;
Livrarea: 1 data în săptămînă, nu mai tîrziu de
ora 14.00; În perioada 01.01.2022-31.12.2022
Calitatea superioară; Din soiuri cu bob zbircit;
Sterlizată; Ambalaj; borcane din sticlă pînă la

800,00

11 132,00

32 620,00

1 842,40

46 550,00

46 728,00

615 940,00

231 840,00

24 830,00

62 490,00

7 920,00
18 996,00

37.

38.

15800000-6

15800000-6

39.

15800000-6

40.

15800000-6

41.

15800000-6

42.

15800000-6

43.

44.

45.

46.

47.

48.

15800000-6

15800000-6

15800000-6

15800000-6

15800000-6

15800000-6

37.Mere

38.Morcov

kg

kg

2300

2500

39.Muștar-praf

kg

140

40.Orez (bob întreg, rotund)
calitatea superioara (camolino)

kg

2800

41.Oţet 9%

litri

760

42.Ouă de gaina (dietetice,
proaspete)

buc

25000

43.Pastă de roşii (25% substanţă
uscată)

kg

44.Paste făinoase calitatea
superioara din soiuri tari din griu
Figurate ca forma 4-5 feluri:
Penne, Rigate,Farfalle
spirale,scoici.

kg

45.Paste făinoase fidea taiate
(scurt),calitatea superioară

kg

46.Pește congelat fără cap
"Argentina"

kg

47.Pește congelat fără cap "Hec"Merluciu

kg

48.Piept de gaină (fara os)

kg

750

2000

500

1300

2700

3000

1kg; Livrarea: 2 ori în lună, nu mai tîrziu de ora
14.00; În perioada 01.01.2022-31.12.2022
Categoria I; Calibru: nu mai mic de 5-7 cm;
Greutatea: 1buc 90-120gr; Ambalaj: ladă;
Livrarea: 2 ori în săptămînă, nu mai tîrziu de
ora 14.00; În perioada 01.01.2022-30.06.2022
GOST1721-85; Categoria I; Ambalaj: saci;
Întregi, sănătoşi, fără dăunători, neramificaţi,
lipsiţi de rădăcini secundare, nelemnificaţi,
fără pornire a tijei florare, greutatea de 100250 gr; Livrarea: 2 ori în săptămînă, nu mai
tîrziu de ora 14.00; În perioada 01.01.202230.06.2022.
Amabalaj: pachet 100-500gr; Livrarea: 1 dată
în lună, nu mai tîrziu de ora 14.00; În
perioada 01.01.2022-31.12.2022
GOST6292-93; Bob întreg, rotund; calitatea
superioara.Lungimea bobului: nu mai mare
de 5,2mm; Ambalaj: punga 1kg; în ambalajul
Producătorului (cu logo-ul acestuia) care va
conține pe ambalaj componența
produsului;Livararea: 1 în săptămînă nu mai
tîrziu de ora 14.00; În perioada 01.01.202231.12.2022
Ambalaj: sticlă de 1lit; Livrarea: 1 data în
lună, nu mai tîrziu de ora 14.00; În perioada
01.01.2022-31.12.2022
SM-89; Dietetice; Proaspete; Greutatea: nu
mai puțin de 54gr; Ambalaj: cutii; Livrarea:
2ori în săptămînă nu mai tîrziu de ora 14.00;
În perioada 01.01.2022-30.04.2022
Substanță uscată: minim 25%; Ambalaj:
borcan de sticlă a cîte 0,5-1kg; Livrarea: 2 ori
în lună, nu mai tîrziu de ora 14.00; În
perioada 01.01.2022-31.12.2022
Calitatea superioară; HG Nr.775 din
03.07.2007; Ambalaj: punga nu mai mare de
1 kg; în ambalajul Producătorului (cu logo-ul
acestuia) care va conține pe ambalaj toată
informația ce ține de componența produsului;
Livrare: 2 ori în lună, nu mai tîrziu de ora
14.00; În perioada 01.01.2022-31.12.2022
Calitatea superioară; SMDSTU3781:2005;
Ambalaj: punga nu mai mare de 0.5-1kg; în
ambalajul Producătorului (cu logo-ul acestuia)
care va conține pe ambalaj toată informația
ce ține de componența produsului;calitatea
superioară. Livrare: 2 ori în lună, nu mai
tîrziu de ora 14.00; În perioada 01.01.202231.12.2022
GOST20057-96, p.3.3.7; Ambalaj: cutii cite
10 kg Livrarea: 2 ori în săptîmînă, nu mai
tîrziu de ora 14.00; În perioada 01.01.202231.12.2022
GOST20057-96, p.3.3.7; Ambalaj: cutii cite
10 kg .Livrarea: 2 ori în săptîmînă, nu mai
tîrziu de ora 14.00; În perioada 01.01.202231.12.2022
Ambalaj: caserolă 1-kg, în cutii de carton
cite 10 caserole; Fără os, cu fierbere rapidă,
Neinjectabil cu apă; 50% refrigerată + 50%
congelată. Livrarea: 2 ori în săptîmînă, nu
mai tîrziu de ora 14.00; În perioada
01.01.2022-31.12.2022

15 180,00

14 575,00
4 200,00

43 750,00
3 116,00

37 500,00

20 145,00

36 600,00

7 500,00

52 000,00

143 100,00

169 800,00

49.

50.

15800000-6

15800000-6

49.Pîine albă

50.Pîine cu secară

51.Piper negru (boabe)
51.

15800000-6

52.

15800000-6

53.

15800000-6

54.

15800000-6

55.

15800000-6

56.

15800000-6

57.

15800000-6

58.

15800000-6

kg

kg

39500

16 500

kg

13

52.Piper negru (praf)

kg

19,8

53.Portocale

kg

3000

54.Sare de lămîe

kg

80

55.Sare geamă

kg

350

56.Sare iodată

kg

1300

57.Sfeclă roşie

kg

2000

58.Smîntînă 10%

kg

2700

15800000-6

59.

59.Smîntînă 10% (pahar),de
200gr

kg

60.Sodă alimentară

kg

180

61.Suc de tomate,borcan -3litri

litri

2000

62.Suc limpezit în
asortiment:mere,struguri,coacăză,
a cîte 200ml.

litri

7400

63.Nectar în asortiment: piersic,
prune, caise

litri

7500

15800000-6

60.
15800000-6

61.
15800000-6

62.
15800000-6

63.

7400

HG Nr.775 din 03.07.07; Calitatea
superioară; Feliată uniform; Ambalată câte 1
buc, pîine aparte, în ambalajul Producătorului
(cu logo-ul acestuia) care va conține pe
ambalaj componența produsului; Ambalaj:
ladă, cu marcaj complet pe ambalaj; Livrarea:
zilnic, nu mai tîrziu de ora 9:00; În perioada
01.01.2022-31.12.2022
HG Nr.775 din 03.07.2007; Calitatea I; Feliată
uniform; Ambalată câte 1buc. pîine aparte, în
ambalajul Producătorului (cu logo-ul acestuia)
care va conține pe ambalaj componența
produsului; Ambalaj: ladă; Livrarea: zilnic, nu
mai tîrziu de ora 09.00; În perioada
01.01.2022-31.12.2022
Ambalaj: pachet 10gr ; Livrarea: 1 dată în
lună, nu mai tîrziu de ora 14.00; În
perioada 01.01.2022-31.12.2022
Ambalaj: pachet 10gr ; Livrarea: 1 dată în
lună, nu mai tîrziu de ora 14.00; În perioada
01.01.2022-31.12.2022
Calibru 7-13cm; greutatea 170-180 gr . Fără
boli, miros urît, zbîrcituri și defecte suculente;
Ambalaj: ladă; Livrarea: 2 ori în săptămînă nu
mai tîrziu de ora 14.00; În perioada
01.01.2022-30.06.2022
Amabalaj: pachet 10-20gr; Livrarea: 1 data în
lună, nu mai tîrziu de ora 14.00. În perioada
01.01.2022-31.12.2022
Ambalaj: carton 1kg; Livrarea: 1 dată în lună,
nu mai tîrziu de ora 14.00; În perioada
01.01.2022-31.12.2022
Ambalaj: polietilenă 1kg; Livrarea: 2 ori în
lună, nu mai tîrziu de ora 14.00; În perioada
01.01.2022-31.12.2022
GOST1722-85; Ambalaj: saci; Proaspătă,
întreagă, curată, sănătoasă, neatacată de
vătămători, fără deteriorări, greutatea 200400 gr fiecare bucată ; Livrarea: 2 ori în
săptămînă, nu mai tîrziu de ora 14.00; În
perioada 01.01.2022-30.06.2022
TU10.02.02.789.09-89; Ambalaj: pachet
poletilenă 0,5kg; Livrarea: zilnic, nu mai tîrziu
de ora 09.00; În perioada 01.01.202231.12.2022
TU10.02.02.789.09-89; Ambalaj: pahar cu
capac de 200gr ; Livrarea: 3-5 ori pe
săptămână, nu mai tîrziu de ora 09.00; În
perioada 01.01.2022-31.12.2022
Amabalaj: pachet 100-200gr; Livrarea: 1 data
în lună, nu mai tîrziu de ora 14.00; În
perioada 01.01.2022-31.12.2022
Ambalaj: borcan din sticlă de 3 lit; Livrarea: 3
ori în lună, nu mai tîrziu de ora 14.00; În
perioada 01.01.2022-31.12.2022
Ambalaj: tetrapac a cîte 200ml; produs
autohton, Livrarea: 3 ori în lună, nu mai tîrziu
de ora 14.00; În perioada 01.01.202231.12.2022
Ambalaj:tetrapac a cîte 200ml:produs
autohton,Livrarea:3ori în lună,nu mai tîrziu de
ora 14.00 În perioada 01.01.2022-31.12.2022

348 864,00

166 980,00
2 004,08
2 970,00

57 480,00
3 600,00
1 225,00
4 875,00

10 000,00

64 584,00

186 300,00
1 499,40
23 400,00

141 784,00
148 000,00

64.

65.

15800000-6

15800000-6

66.

15800000-6

67.

15800000-6

68.

15800000-6

64.Ulei de floarea soarelui
(rafinat)

kg

65.Unt de vacă grăsime nu mai
mic de (73%)

kg

66.Usturoi uscat

kg

330

67.Varză albă (proaspătă)

kg

6200

68. Iaurt clasic 2.5%

litri

2300

5700

5000

Rafinat ; GOST1129-33; Produs autohton
.Ambalaj: sticlă 1lit; Livrarea: 1 dată în
săptămînă nu mai tîrziu de ora 14.00; În
perioada 01.01.2022-31.12.2022
GOST37-91; produs autohton Ambalaj:
pachet cîte 200gr; Livrarea: 2 ori în
săptămînă, nu mai tîrziu de ora 09.00; În
perioada 01.01.2022-31.12.2022
Produs în RM.; Ambalaj: saci; Livrarea: 2 ori
în săptămînă, nu mai tîrziu de ora 14.00; În
perioada 01.01.2022-30.06.2022
GOST1724-85; Ambalaj: saci; Întreagă,
sănătoasă, curată, necrăpată, fără orice fel
de materii străine vizibile; Aspect proaspăt
fără lovituri şi deteriorări; Livrarea: 2 ori în
săptămînă, nu mai tîrziu de ora 14.00; În
perioada 01.01.2022-30.06.2022
Iaurt natural, fără grăsimi vegetale, fără
adaosuri de zahăr și fără îndulcitori artificiali.
Ambalaj: pahar plastic, 150-175 ml .Termen
de livrare: 2 în săptămînă nu mai tîrziu de ora
09.00. În perioada 01.01.2022-31.12.2022

69 828,00

603 060,00
11 550,00

36 146,00

108 000,00
69.

15800000-6

69.Zahăr (din sfeclă de zahăr)

kg

8000

GOST21-94; Calitatea superioară;Produs
autohton. Ambalaj: saci a cîte 50 kg;
Livrarea: 1 în săptămînă, nu mai tîrziu de ora
14.00; În perioada 01.01.2022-31.12.2022

Valoarea estimativă totală

102 640,00

6 586 410,00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul
maxim al acestora. Nu este cazul.
10. 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;
4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite.
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: La comandă, după necesități, în termen de 24 ore după
efectuarea comenzii.

13. Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2022
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor
programe de angajare protejată (după caz): Nu
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte
administrative (după caz): nu
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea
acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):
Nr.
d/o

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

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

Conform Anexei nr. 8 din Documentația standard
Obligatoriu
aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021
Confirmat prin semnătura electronică
1) Garanție bancară conform Anexei nr. 9 din
Obligatoriu
Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115
din 15.09.2021
sau
2) transfer la contul autorității contractante
(se va face pe codul IBAN MD55VI022510300000002
MDL, codul băncii VICBMD2X416 sau transfer la contul
IMSP IMU) (originalul garanției pentru ofertă va fi
prezentat la sediul autorității contractante, mun.
Chișinău , str. Toma Ciorbă,1)______ din ___________”
Confirmat prin semnătura electronică
Conform Anexei nr. 22 din Documentația standard
Obligatoriu
aprobatăprin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021
Confirmat prin semnătura electronică

1

Declarație privind valabilitatea ofertei

2

Garanția pentru ofertă în cuantum de
1% din suma ofertei fără TVA.

3

Specificații tehnice

4

Specificații de preț

Conform Anexei nr. 23 din Documentația standard
aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021.

Obligatoriu

5

DUAE

Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții
aprobat prin ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020 din
26.11.2020- confirmat prin semnătura electronică a
participantului

Obligatoriu

Dovada înregistrării persoanei
juridice, în conformitate cu
prevederile legale din ţara în care
ofertantul este stabilit

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Obligatoriu
Registrul de Stat al persoanelor juridice/Certificat de
atribuire a contului bancar/ Lista fondatorilor a operatorului
economic – cu aplicarea semnăturii electronice a
ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta
documente din ţara de origine care dovedesc forma de
înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere
profesional.
– copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Obligatoriu
participantului;

6

7

8

9

10

11

Autorizație sanitar-veterinară de
funcționare pentru unitatea de
transport și Certificat sanitarveterinar (p/u produsele de origine
animală)
Autorizaţie sanitar-veterinară de
funcţionare a ofertantului sau
certificat de înregistrare oficială
pentru siguranţa alimentelor (în
conformitate cu genul de
activitate)
Confirmare prin deținerea stocului,
de grîu necesar îndeplinirii
contractului pe o perioadă de cel
puțin 10 zile
( panificație)
Certificat privind deținerea
laboratorului/Contract cu
laborator atestat p/u efectuarea
controlului permanent asupra
calității contract cu asemenea
laborator.
Certificat de calitate şi de
provenienţă a materiei prime
(făină/ grîu)

-Copie confirmată prin semnătura electronică a
ofertantului (eliberată de Agenţia Naţională pentru
Siguranţa Alimentelor).

Obligatoriu

Pentru lotul nr.49,50– copie confirmată prin aplicarea
semnăturii electronice a participantului;

Obligatoriu

– copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a
participantului;

Obligatoriu

– copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a
participantului;

Obligatoriu

12

13
14
15

16

17

Certificat de calitate/conformitate
și inofensivitate (CE sau
alternativ) care confirmă calitatea
bunului oferit.
Notă

– copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a
participantului;

Obligatoriu

Operatorul economic se obligă să prezente mostre, la
solicitarea autorității contractante, în termen de 3 zile.
Mostrele urmează a fi supuse testării.

Obligatoriu

Notă

Etichetarea produselor, conform Legii nr.279/2017

Obligatoriu

Garanția de bună execuție 5% (cu
TVA) din suma contractului în
cazul adjudecării contractului:

1) Garanție bancară conform Anexei nr. 10 din
Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115
din 15.09.2021
originalul garanției pentru ofertă emis de banca
deținătoare de cont sau
2) transfer la contul beneficiarului (se va face pe codul
IBAN MD55VI022510300000002 MDL, codul băncii
VICBMD2X416 sau transfer la contul IMSP IMU)
(originalul garanției pentru ofertă va fi prezentat la sediul
autorității contractante, mun. Chișinău , str. Toma
Ciorbă,1)
3) Rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru
facturile fiscale înaintate ( confirmată prin scrisoarea
operatorul economic).
Confirmat prin semnătura electronică
Conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din
Declarație privind confirmarea
24.11.2020.În termen de 5 zile de la data comunicării
identității beneficiarilor efectivi și
rezultatelor procedurii de achiziție publică,
neîncadrarea acestora în situația
ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va
condamnării pentru participarea la
prezenta Declarația autorității contractante și Agenției
activități ale unei organizații sau
Achiziții Publice.
grupări criminale p/u corupție,
fraudă și/sau spălare de bani
Metoda și condițiile de plată:
–Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea
facturii;

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

17. Garanția pentru ofertă, după caz emisă de o bancă comercială (anexa 9), sau Transfer la contul IMSP IMU
(IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b: VICBMD2X416)cuantumul 1 % fără TVA .
18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz emisă de o bancă comercială (anexa 10), sau Transfer
la contul IMSP IMU (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b: VICBMD2X416), sau rețineri succesive
directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate ( confirmată prin scrisoarea operatorului
economic); cuantumul 5% cu TVA.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii
negociate), după caz Nu se aplică .
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru,
sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică .
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică .
22. Ofertele se prezintă în valuta:___ lei MDL).
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: evaluarea se va face pe lot, la cel mai mic
preț, în corespundere cu parametrii solicitați.
24. 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%

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

până la: Indicată în SIA RSAP M-Tender/ pe data de: Indicată în SIA RSAP M-Tender

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: __Ofertele sau cererile de
participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP__.

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.
28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP M-Tender.
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au
dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse
prin SIA RSAP.
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: în limba de stat.
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:
_Nu se aplică_.
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind
contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul ):__Nu se aplică_.
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_ Nu se aplică_.
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:
BAP nr.73 din 21.09.2021.
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:Indicată în SIA RSAP M-Tender.
37. 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
Facturarea electronică
Se acceptă
Plățile electronice
Se acceptă
38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a
Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):
__Nu__.
39. Alte informații relevante: ------

Conducătorul grupului de lucru: ______________________________Mihail Ciocanu.

