ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea Produse alimentare p/u a II-a jum a anului 2021 (legume-fructe)
prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de preț
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: (022) 250-809 Moisenco Cristina ( specialist serviciu achiziții)
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@urgenta.md
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 M-Tender
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):
Instituție medico-sanitară publică cu activitate națională responsabilă de acordarea asistenţei medicale de
urgenţă.

Nr.
d/o

Cod CPV

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:

3

solicitate

Ardei dulce

15800000-6

1

2

Denumirea
bunurilor

Cartofi

Castraveți

Unit
de
măsură

kg

kg

kg

Cantit

3800

8800

2300

Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referință

Ambalaj: În saci. Proaspeți,curați,
neatacați de vătămători, fără lovituri şi
deteriorări. 1 buc. nu mai mică de 150 gr.
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. 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.
Ambalaj: Lada. Stare proaspătă,
întregi,sănătoși, necrăpați, fără orice fel
de materii străine vizibile, cu aspect
proaspăt, fără lovituri şi deteriorări. 1
buc. 80-100 g. Termen de livrare: 2 în
săptămînă nu mai tîrziu de ora 14.00.
Perioada contractului: 01.07.2021–
31.12.2021
1

Valoarea
estimată
(se va indica
pentru fiecare
lot în parte)
53 200,00

61 600,00

29 000,00

4

5

6

7

8

9

10

Ceapă uscată

Dovlecei

Mandarine

Mere

Morcov

Cacao

Piersici

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

2100

2000

3000

2300

2400

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: 01.07.202131.12.2021
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.

180

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

3000

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
2

27 000,00

12 000,00

60 000,00

17 000,00

15 000,00

22 000,00

31 000,00

11

Portocale

kg

3000

12

Roșii proaspete

kg

3300

13

Sfeclă roșie

kg

2000

14

Varză

kg

3500

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
60 000,00
medie, calitatea superioară aspect: fără
boli, miros urît, zbîrcituri și defecte
suculente, greutatea 170-180 gr.
Standarde de referință HG 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 ladă. Întregi, sanatoase, cu
35 000,00
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, fară afecțiuni cauzate de
dăunatori; continutul fiecarui ambalaj
trebuie să fie omogen și să conțină
numai tomate de aceeași origine, soi sau
tip comercial, calitate, 1 buc. nu mai mică
de 80-100 gr Termen de livrare: 2 ori în
săptămînă nu mai tîrziu de ora 14.00.
Perioada contractului: 01.07.202131.12.2021
Ambalaj: În saci. Rădăcina curată, cu
8 000,00
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,
17 000,00
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
3

contractului: 01.07.2021 – 31.12.2021.
447 800,00

Valoarea estimativă totală (Fără /TVA)

9. 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___________________________________________________________________.
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: - se va efectua la comandă după necesități
în decurs de 24 de ore, de două ori pe săptămână nu mai tîrziu de ora 14.00.
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 aplică
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 aplică
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
menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):
Nr.
d/o
1

Descrierea criteriului/cerinței
Formularul standard al Documentului
Unic de Achiziții European (DUAE)

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

Formularul standard al Documentului Unic
de Achiziții aprobat prin ordinul ministrului
finanțelor nr. 72/2020 (26.11.2020)
confirmat prin semnătura/ştampila
participantului;

Obligatoriu

Notă: prezentarea oricărui alt formular
de DUAE decît cel atașat la procedură
constituie temei de descalificare a
operatorilor economici
emisă de o bancă comercială
sau transfer la contul IMSP IMU
(MD55VI022510300000002MDL ,
c/b:VICBMD2X416)

2

Garanție pentru ofertă 1%

3

Formularul ofertei (F3.1)

4

Specificații tehnice (F4.1)

5

Specificații de preț (F4.2)

6

Certificat de înregistrare a întreprinderii
sau extras/ Rechizitele bancare

7

Autorizație sanitară –veterinară de
funcționare (p/u unitate de transport)

8

Certificat de calitate/
conformitate/inofensivitate- care
confirmă calitatea bunului oferit
Autorizație de funcționare

– original confirmat prin semnătura
electronică a participantului;
– original confirmat prin semnătura
electronică a participantului;
– original confirmat prin semnătura
electronică a participantului;
-copie emisă de camera Înregistrării de Stat,
confirmat prin semnătura electronică a
participantului;
-copie confirmat prin semnatura
( electronică) confirmat prin semnătura
electronică a participantului;
-copie confirmat prin semnatura
( electronică) confirmat prin semnătura
electronică a participantului
-copie confirmat prin semnatura

Certificat de înregistrare oficială pentru
siguranța alimentelor

- copie confirmat prin semnătura
electronică a participantului

9
10

4

Obligatoriu

Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu

Garanția de bună execuție 5% (în cazul emisă de o bancă comercială (F.3.3) sau
adjudecării contractului)
transfer la contul IMSP IMU
(MD55VI022510300000002MDL ,
c/b:VICBMD2X416)

11

12

Declarația privind confirmarea identității
beneficiarilor efectivi și neâncadrarea
acestora în situația condamnării p/u
participarea la activități ale unei
organizații sau grupări criminale, p/u
corupție, fraudă și/sau spălare de bani
13

Obligatoriu

Se va prezenta de către ofertantul
(în cazul
asociat desemnat câștigător în termen
adjudecării
de 5 zile de la data comunicării
contractului)
rezultatelor procedurii de achiziție
publică, în adresa autorității contractante
și Agenției Achiziții Publice, conform
modelului aprobat prin Ordinul
Ministerului Finanțelornr 145/2020.

Notă

în timp de 3 zile, ofertantul desemnat
Obligatoriu
cîștigător trebuie să prezinte mostre.
Metoda și condițiile de plată:
–Prin transfer, în termen de 90 zile după
14
prezentarea facturii;
16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate),
după caz – Nu este cazul
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru,
sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, 3 runde, pasul minim de m
icșorare a ratei de licitație 0.4%
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică.
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: evaluarea se va face pe lot, la cel mai mic
preț, în corespundere cu cerințele tehnice înaintate.
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:
Nr.
d/o

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

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

până la: Indicată în SIA RSAP M-Tender

-

pe: [data] Indicată în SIA RSAP M-Tender

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP M-Tender.
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP M-Tender
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”M-Tender .
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română.
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _ Nu
se aplică________________________________________________
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
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29. Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind
contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu se aplică
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:___ Nu se aplică__
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_nu
este cazul.
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_ Indicată în SIA RSAP M-Tender
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

Se va utiliza/accepta sau nu
Se acceptă
Nu se acceptă
Se acceptă
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
35. Alte informații relevante: vor fi oferite la nr. de telefon indicate în pct. 4 al prezentului anunț de participare
și la rubrica clarificări

Conducătorul grupului de lucru:

Mihail Ciocanu

L.Ș.
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