Specificaţii tehnice (F4.1)
Numărul licitaţiei: ocds-b3wdp1-MD-1623050751443 (21040446)

Data: „12-17” iunie 2021

Denumirea licitaţiei: achizitionarea produselor alimentare pentru bloc alimentar pe parcursul simestrului II al anului 2021
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Ambalaj: În saci. Proaspeți,curați, neatacați de
Lot 1 15800000-6 Ardei dulce

vătămători, fără lovituri şi deteriorări. 1 buc. nu
SRL "Bobirca
RM Gheorghe"/Importator: SRL mai mică de 150 gr. Termen de livrare: 2 ori în
"Ms-Ilpex"
săptămînă nu mai tîrziu de ora 14.00. Perioada

GT "Stinca Victoria " /
GT "Cecoi Tamara "

contractului: 01.07.2021-31.12.2021
Ambalaj: În saci. Tuberculi întregi, uscați,
proaspeți, curați și sănătoși. Acoperiți bine de
coajă, tari, neîncolțiți, fără defecte externe sau
interne care să afecteze calitatea (crăpături,
deformări grave, pete sub coajă de culoare gri albăstrui sau negre). Fără miros și gust străin, de
dimensiuni medii/ 180-200 gr., de culoare galbenă
sau roșie, Livrarea în saci de 20 - 25kg, 2 ori in
saptamina.,Standarde de referință HG nr. 929 din
31.12.2009. Termen de livrare: 2 în săptămînă nu
mai tîrziu de ora 14.00. Perioada contractului:
01.07.2021 – 31.12.2021.

Lot 2 15800000-6 Cartofi

RM

Lot 3 15800000-6 Castraveti

Ambalaj: Lada. Stare proaspătă, întregi,sănătoși,
necrăpați, fără orice fel de materii străine vizibile,
SRL "Bobirca
cu aspect proaspăt, fără lovituri şi deteriorări. 1
RM Gheorghe"/Importator: SRL
buc. 80-100 g. Termen de livrare: 2 în săptămînă
"Ms-Ilpex"
nu mai tîrziu de ora 14.00. Perioada contractului:
01.07.2021– 31.12.2021

Digitally signed by Sofrone Lilian
Date: 2021.06.16 13:34:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Ardei dulce, ambalaj: in saci, proaspeți,
curați, neatacați de vătămători, fără
HG nr. 929 din 31.12.2009
lovituri şi deteriorări

Cartofi ambalaj: in saci de 20 - 25kg,
tuberculi întregi, uscați, proaspeți, curați
și sănătoși, acoperiți bine de coajă, tari,
neîncolțiți, fără defecte externe sau
interne care să afecteze calitatea
HG nr. 929 din 31.12.2009
(crăpături, deformări grave, pete sub
coajă de culoare gri - albăstrui sau
negre). fără miros și gust străin, de
dimensiuni medii, de culoare galbenă
sau roșie.

Castraveti, ambalaj: Lada. stare
proaspătă, întregi,sănătoși, necrăpați,
fără orice fel de materii străine vizibile,
cu aspect proaspăt, fără lovituri şi
deteriorări.

HG nr. 929 din 31.12.2009

Lot 4 15800000-6 Ceapa uscata

RM

GT "Florea Vladimir"/
GT "Cazacu Andrei"

Lot 5 15800000-6 Dovlecei

RM

Importator: SRL "MsIlpex"

Lot 6 15800000-6 Mandarine

RM

Lot 7 15800000-6 Mere

Lot 8 15800000-6 Morcov

Producator GT "Mița
RM Ion"/SRL "ArmantPlant"

RM GT "Cazacu Andrei"

Ambalaj: În saci. Bulbi întregi, curați și sănătoși
fără atacuri de boli sau insecte care să le facă
improprii consulmului. Fără vătămări, fără semne
de alterare, suficient de uscată în stadiu de
utilizare. Dimensiuni medii, 1 bucata 150-180 g.
Conform: Standarde de referință HG nr. 929 din
31.12.2009.Termen de livrare: 2 în săptămînă nu
mai tîrziu de ora 14.00. Perioada contractului:
01.07.2021 – 31.12.2021
Ambalaj: În ladă. 1 buc. 300-400 g. Proaspeți.
Termen de livrare: 2 ori în săptămînă nu mai
tîrziu de ora 14.00. Perioada contractului:
01.07.2021-31.12.2021
Ambalaj: În ladă, aspect: fără boli, miros urît,
zbîrcituri și defecte suculente. Diametru: 5-6 cm.
Termen de livrare: 2 în săptămînă nu mai tîrziu de
ora 14.00. Perioada contractului: 01.07.2021–
31.12.2021.
Ambalaj: În ladă.Fructe întregi, intacte, sănătoase,
curate, cu aspect proapăt, neafectate de putrezire,
urmă de boli sau vătămări. Fără de vătămări
produse de frig, lovituri, striviri. Fără miros și
gust străin. Categoria 1 Dimensiuni medii 1 buc.
100-150g, calibru 7-8cm, suculente și dulci,
Conținutul fiecărui ambalaj trebuie să fie omogen
și să conțină numai mere de aceeași origine,
calitate și calibru. Termen de livrare: 2 în
săptămînă nu mai tîrziu de ora 14.00. Perioada
contractului: 01.07.2021– 31.12.2021.
Ambalaj: În saci. Întregi,sănătoşi, fără dăunători,
neramificaţi, lipsiţi de rădăcini secundare,
nelemnificaţi,fără,fără pornire a tijei florare. 1
buc.150-1-200g. Termen de livrare: 2 ori în
săptămînă nu mai tîrziu de ora 14.00. Perioada
contractului: 01.07.2021– 31.12.2021.

Ceapa uscata ambalaj: in saci, bulbi
întregi, curați și sănătoși fără atacuri de
boli sau insecte care să le facă improprii
consulmului, fără vătămări, fără semne
de alterare, suficient de uscată în stadiu
de utilizare, dimensiuni medii,

HG nr. 929 din 31.12.2009

Dovlecei proaspeti, ambalaj in lazi

HG nr. 929 din 31.12.2009

Mandarine, ambalaj: in ladă, aspect: fără
boli, miros urît, zbîrcituri și defecte
HG nr. 929 din 31.12.2009
suculente.

Mere, ambalaj: in ladă, fructe întregi,
intacte, sănătoase, curate, cu aspect
proapăt, neafectate de putrezire, urmă de
boli sau vătămări, fără de vătămări
produse de frig, lovituri, striviri, fără
HG nr. 929 din 31.12.2009
miros și gust străin. de dimensiuni
medii, suculente și dulci, conținutul
fiecărui ambalaj trebuie să fie omogen și
să conțină numai mere de aceeași
origine, calitate și calibru.

Morcov, ambalaj: in saci. intregi,
sănătoşi, fără dăunători, neramificaţi,
lipsiţi de rădăcini secundare,
nelemnificaţi, fără, fără pornire a tijei
florare.

HG nr. 929 din 31.12.2009

Lot 9 15800000-6 Cacao

Lot 10 15800000-6 Piersici

Lot 11 15800000-6 Portocale

Lot 12 15800000-6 Rosii proaspete

Importator/Preambalator:
SRL "Condiprod"
RM
/Preambalator: SRL
"Bonvi Pro"

Gost 108-76. Ambalaj pachet a cite 100gr; cu
marcarea Producătorului ( cu logo-ul acestuia) pe
Cacao ambalaj pachet a cite 100gr; cu
ambalaj; Livrarea 2 ori în lună nu mai tîrziu de ora
marcarea Producătorului ( cu logo-ul
14:00. Perioada contractului 01.07.2021acestuia) pe ambalaj
31.12.2021. Prezentarea certificatului de
conformitate și inofensivitate- obilgatoriu.

RM

Întregi, sănătoase, sânt excluse produsele atinse de
putregai sau de alterări din cauza cărora ar deveni
improprii pentru consum, curate, lipsite de materii
străine vizibile, suficient de tari, nici moi, nici
veștede, lipsite de paraziți, fără daune produse de
paraziți, lipsite de umeditate exterioară anormală,
lipsite de mirosuri și/sau gusturi străine. Nu mai
mici de 150 gr/buc. Ambalate în ladă de carton de
5 kg. H.G. nr. 925 din 31.12.2009 Ambalaj: În
ladă. Termen de livrare: 2 ori în săptămînă nu
mai tîrziu de ora 14.00. Perioada contractului:
01.07.2021-10.10.2021

Ambalaj: În ladă. Fructe de mărime medie,
calitatea superioară aspect: fără boli, miros urît,
zbîrcituri și defecte suculente, greutatea 170-180
Importator: SRL "OZRM
gr. Standarde de referință HG 929 din 31.12.2009.
VURAL"
Termen de livrare: 2 ori în săptămînă nu mai
tîrziu de ora 14.00. Perioada contractului:
01.07.2021 – 31.12.2021.
Ambalaj: În ladă. Întregi, sanatoase, cu aspect
proaspat,curate, lipsite de zone pedunculare verzi
vizibile; culoare specifica soiului, tari, fara
defecte de formă și culoare la nivelul epidermei,
fară umiditate externă, fară miros sau gust străin,
SRL "Bobirca
fară afecțiuni cauzate de dăunatori; continutul
RM Gheorghe"/Importator: SRL
fiecarui ambalaj trebuie să fie omogen și să
"Ms-Ilpex"
conțină numai tomate de aceeași origine, soi sau
tip comercial, calitate, 1 buc. nu mai mică de 80100 gr Termen de livrare: 2 ori în săptămînă nu
mai tîrziu de ora 14.00. Perioada contractului:
01.07.2021-31.12.2021

HG nr. 929 din 31.12.2009

Piersici intregi, sănătoase, sânt excluse
produsele atinse de putregai sau de
alterări din cauza cărora ar deveni
improprii pentru consum, curate, lipsite
de materii străine vizibile, suficient de
H.G. nr. 925 din 31.12.2009
tari, nici moi, nici veștede, lipsite de
paraziți, fără daune produse de paraziți,
lipsite de umeditate exterioară anormală,
lipsite de mirosuri și/sau gusturi străine,
ambalate în ladă de carton de 5 kg.

Portocale ambalaj: in ladă. fructe de
mărime medie, aspect: fără boli, miros
urît, zbîrcituri și defecte suculente

HG 929 din 31.12.2009

Rosii proaspete ambalaj: in ladă. intregi,
sanatoase, cu aspect proaspat,curate,
lipsite de zone pedunculare verzi
vizibile; culoare specifica soiului, tari,
fara defecte de formă și culoare la
nivelul epidermei, fară umiditate
HG nr. 929 din 31.12.2009
externă, fară miros sau gust străin, fară
afecțiuni cauzate de dăunatori;
continutul fiecarui ambalaj trebuie să fie
omogen și să conțină numai tomate de
aceeași origine, soi sau tip comercial.

Lot 13 15800000-6 Sfecla rosie

Lot 14 15800000-6 Varza

Ofertantul: SRL "Lovis Angro"

RM

RM

GT "Cazacu Andrei"/ GT
"Cecoi Tamara "

GT "Cazacu Andrei"/ GT
"Vladislav Glodeanu"

Ambalaj: În saci. Rădăcina curată, cu aspect
proaspăt, fără semne de alterare. Fără vătămări
cauzate de insectle dăunatoare, fără deteriorări.
Miezul suculent de culoare roșu închis. Fără miros
și gust străin. Dimensiuni medii 1 buc. 300-500 g,
conform HG nr. 929 din 31.12.2009. Termen de
livrare: 2 ori în săptămînă nu mai tîrziu de ora
14.00. Perioada contractului: 01.07.2021 –
31.12.2021.
Ambalaj: În saci. Căpățîni bune, curate, tare, cu
frunze puternic atașate, fără leziuni puternice ale
frunzelor de protecție, fără deprecieri cauzate de
dăunători, fără lovituri și deteriorări,
necrăpată,fără orice fel de materii străine vizibile .
Fără miros și gust străin. Greutatea unei bucati
1500-3000 g. Conform HG nr. 929 din
31.12.2009. Termen de livrare: 2 în săptămînă nu
mai tîrziu de ora 14.00. Perioada contractului:
01.07.2021 – 31.12.2021.

Adresa: str. Columna 170

Sfecla rosie ambalaj: in saci, rădăcina
curată, cu aspect proaspăt, fără semne de
alterare, fără vătămări cauzate de
insectle dăunatoare, fără deteriorări.
HG nr. 929 din 31.12.2009
Miezul suculent de culoare roșu închis,
fără miros și gust străin de dimensiuni
medii

Varza ambalaj: in saci, căpățîni bune,
curate, tare, cu frunze puternic atașate,
fără leziuni puternice ale frunzelor de
protecție, fără deprecieri cauzate de
dăunători, fără lovituri și deteriorări,
necrăpată, fără orice fel de materii
străine vizibile, fără miros și gust străin.

Numele, Prenumele: Sofrone Lilian

HG nr. 929 din 31.12.2009

În calitate de: Director

