Anexa nr. 2
la Documentația standard nr.115
din “15” septembrie 2021

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE
PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE
privind achiziționarea Produse alimentare pentru trim. III anul 2022 la IET ”Salcioara” din com.
Stăuceni
prin procedura de achiziție COP
*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante Da
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://www.stauceni.md/planul-de-achizitii-alprimariei-com-stauceni-pentru-anul-2022
1. Denumirea autorității contractante: Primăria comunei Stăuceni, mun. Chișinău
2. IDNO: 1007601009990
3. Adresa mun. Chișinău, com. Stăuceni, s. Stăuceni str. A. Mateevici nr. 13
4. Numărul de telefon/fax: 022-32-69-76, 022-32-75-20
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: info@stauceni.md;
achizitii.stauceni@gmail.com; www.stauceni.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): Administrație Publică Locală
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

Cod CPV

Denumirea
bunurilor/
serviciilor

Unitatea
de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de
referință

4600

Lotul 1 uleiuri vegetale
1.1

2.1
2.2
2.3

3.1

15800000- Ulei din floarea
6
soarelui
Lotul 2 făinoase

kg

15800000- Faina de griu
6
15800000- Paste fainoase
6
mărunte, fractia
15800000- Tăiței de casă
6
Lotul 3 sucuri

kg

100

kg

150

kg

21

158000006

l

Suc de mere

Lotul 4 patiserie

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

130

Rafinat in butelii PET,5 litri/4.6kgHGnr434 din
27.05.2010
4300
Calitate superioara,ambalata 1-2 kg,livrarea 1/
saptHG68 din 29.01.09
Calitate superioara,grupa A,1 kg HGnr775 din
03.07.2007 ambalaj 1kg,livrarea 1/sapt
Calitate superioara,grupa A,1 kg HGnr775 din
03.07.2007 ambalaj 1kg,livrarea 1/sapt
7000

600

Natural de mere fara pulpa limpezit,ambalaj 1 l
tetrapac,livrare 1/ saptHG nr 1111 din
06.12.2010
2700

60

158000006
15800000- Pesmeți
6
măcinați
Lotul 5 băcănii

kg

60

kg

20

15800000- Roșii în suc
6
propriu
15800000- Magiun în
6
asortiment
15800000- Pasta de tomate
6
Lotul 6 condimente

kg

100

kg

70

kg

25

158000006
158000006

Sare alimentara

kg

75

Ceai
natural,negru

kg

6

15800000- Cacao praf
6
Lotul 7 pește

kg

3

7.1

158000006

kg

400

7.2

15800000- Peste fileu
kg
6
merluciu
Lotul 8 semințe,miez,fr.uscate

400

158000006
158000006

4.2
4.3
5.1
5.2
5.3

6.1
6.2

6.3

8.1
8.2

8.3

9.1
9.2
9.3
9.4

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

158000006

Biscuit fără
grăsimi
hidrogenizate
Covrigei cu mac

kg

4.1

Peste congelat
hec

Fara ulei de palmier si grasimi vegetale,fara
crema,fara adaosuri,ambulate in cutii de carton
1-5 kg,livrare 1/sapt
Covrigei fără adaosuri,fără ulei de palmier,
ambalate 3kg livrare 1/sapt
Fără zahăr,HGnr520/2010 livrarea 1/sapt
4400
Calitatea 1,GOST3343-89,ambalaj0.5-0.7,
livrare 1/săpt
În asortiment(de căpșuni,de caise,fructe de
pădure)ambalaj 0.3-0.8,livrare 1/săpt
ambalaj 0.3-0.8,livrare 1/săpt
1100
Iodata in pachete de polietilena,ambalaj 1kg
GOST13830-97livrare 1/ sapt
Ceai natural,negru,infuzie,fără adaosură, cal
superioară,HGnr.206,amalaj 100-200gr livrare
1/saptamina
100g/1 saptamina
63600
Hec trunchi,fără cap,coadă,măruntaie diametru
60/90,producător SUA HG nr520 din
22.06.2016 s au GOST 2 20057-96,livrarea
2/sapt
Fileu de merluciu HG nr520 din 22.06.2016 s
au GOST 2 20057-96,livrarea 2/sapt t
9000

stafide

kg

40

Uscate,fara mucegai,ambulate 0,5-1,0 kg

Seminte de
floarea soarelui
decojite
Miez de nuca

kg

25

Uscate,fără corpuri străine,fara urme de
mucegai,ambulate 0,1-0,5 livrare 1/sapt

15800000kg
6
Lotul 9 carne refregerată,vacumată

15

Roada anului curent,fara corpi straini,fara
mucegai,amb 1kg,livrare 1/sapt

15800000- Fileu de pui
6
15800000- Mușchi de
6
vitel,cal.super
15800000- Șold de pui fără
6
os
15800000- Carne de curcan
6
Lotul 10 lactate

kg

600

kg

600

kg

600

kg

360

158000006
158000006
158000006
158000006
158000006
158000006

Lapte 2.5%

l

3600

Lapte pasteurizat,livrare zilnic

Unt de vacă

kg

180

Unt de vacă 72%, pac 0,200gr livrare 1/săpt

Smintână 15%

kg

100

Smântână 15%,livrare zilnic

Brânză de vacă
5%
chefir

kg

720

Brânză 5%,livrare 2/săpt

l

1000

Chefir 2.5%livrare/2săpt

Brînză cu cheag
tare

kg

120

Brînză cu cheg tare 45%,livrare 1/săpt

219400
Fileu de pui refregerat,ambalat polietilen,calit
superioara,livrare 1/sapt
Dezosata,fără jile,fără grăsimi, ambalata,calit
superioara, refregerata, livrare 1/sapt
Dezosata,refregerata,vacumata,calitate
superioara,livrare 1/sapt
Dezosata,refregerata ,calitate superioara,livrare
1/sapt
165000

buc

15800000- Crupe de grîu
6
15800000- Crupe de orz
6
15800000- Crupe de
6
porumb
15800000- Griș
6
15800000- Fulgi de ovăz
6
15800000- Orez rotund
6
15800000- Hrișcă
6
15800000- Crupe de mei
6
15800000- Fasole uscate
6
albe marunte
15800000- Zahăr tos
6
15800000- cuscus
6
15800000- arpacas
6
Lotul 12 panificație

kg

50

Ambalate a cite 1 kg,livrare 1/săpt

kg

50

Ambalate a cite 1kg,livrare 1/săpt

kg

50

Ambalată a cite 1 kg,livrare 1/săpt

kg

60

Ambalate a cite 1kg,livrare 1/săpt

kg

50

Ambalate a cite 1kg,livrare 1/săpt

kg

100

Ambalate a cite 1 kg,livrare 1/săpt

kg

50

Ambalat a cite 1 kg,livrare 1/săpt

kg

50

Ambalat a cite 1 kg,livrare 1/săpt

kg

50

Ambalat a cite 1kg,livrare 1/săpt

kg

500

Ambalat a cite 1kg,livrare 1/săpt

kg

50

Ambalat a cite 1kg,livrare 1/săpt

kg

50

Ambalat a cite 1kg,livrare 1/săpt

Pâine albă de
grâu,cu fier și
acid folic(0.4kg)
15800000- Pâine de secară
6
(0.5kg)
15800000- Chifle cu
6
magiun
Lotul 13 verdețuri

Buc.

2000

Ambalată,livrare în fiecare zi

buc

1500

Ambalată,livrare în fiecare zi

buc

3000

Ambalat,livrare 1/săpt

15800000- patrunjel
6
15800000- marar
6
Lotul 14 fructe

kg

40

Verde,proaspat, livrare 1/sapt

kg

40

Verde proaspat,livrare 1/sapt

14.1

158000006

Struguri

kg

250

14.2

158000006

Mere

kg

1000

14.3

158000006

prune

kg

250

14.4

158000006

lamiie

kg

70

14.6

158000006

Cirese

kg

250

14.7

158000006

caise

kg

250

14.8

15800000-

pere

kg

100

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12

12.1

12.2
12.3
13.1
13.2

158000006

2750

Iaurt natural,0,125/2,6% livrare 1/săpt

15800000- Iaurt natural
6
0,125/2,6%
Lotul 11 crupe

10.7

14000

29100

4300

40000
Proaspete,nedeteriorate,intregi,sanatoase
neatacate de vatamatori de consum,livrare
2/sapt
Proaspete,nedeteriorate,intregi,sanatoase
neatacate de vatamatori de consum,livrare
2/sapt
Proaspete,nedeteriorate,intregi,sanatoase
neatacate de vatamatori de consum,livrare
2/sapt
Proaspete,nedeteriorate,intregi,sanatoase
neatacate de vatamatori de consum,livrare
2/sapt
Proaspete,nedeteriorate,intregi,sanatoase
neatacate de vatamatori de consum,livrare
2/sapt
Proaspete,nedeteriorate,intregi,sanatoase
neatacate de vatamatori de consum,livrare
2/sapt
Proaspete,nedeteriorate,intregi,sanatoase

6
14,9

158000006

visină

kg

250

neatacate de vatamatori de consum,livrare
2/sapt
Proaspete,nedeteriorate,intregi,sanatoase
neatacate de vatamatori de consum,livrare
2/sapt
101800

Lotul 15 legume
15.1

158000006

Cartofi

kg

3000

15.2

158000006
158000006

Varza alba

kg

600

Sfecla rosie

kg

500

158000006
158000006
158000006
158000006
158000006
158000006
158000006

ceapa

kg

600

morcov

kg

600

Brokolli

kg

150

Conopida

kg

150

Dovleac

kg

100

Rădăcină de
țelină proaspătă
Rădăcină de
pătrunjel
proaspătă
Ardei dulci
grași
Dovlecei
(bostănei)
Castraveți
proaspeți
Roșii proaspete

kg

50

kg

50

kg

500

kg

100

kg

100

kg

500

15.3

15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
15.10

15.11
15.12
15.13
15.14

16.1

158000006
158000006
158000006
158000006
Lot 16 ouă de găină
158000006

Ouă de
găină,dietice

Intregi sanatoase,curate fara materii straine
vizibile,fara daunatori,fara umezeala
externa,fara miros,gust strain, fărță
putrifacții,livrare 2/sapt
Proaspata,intreaga,sanatoasa,curata ,neatacata
de vatamatori de consum,livrare 2/sapt
Intregi sanatoase,curate,fara materii straine
vizibile,fara daunatori,fara miros s au gust
strain,neteda,lipsita de radacini. Livrare 2/sap
Intregi sanatoase,curate,fara materii straine
vizibile,fara miros s au gust strain livrare 2/sapt
Intregi sanatoase,curate fara materii straine
vizibile,fara miros s au gust strain livrare 2/sapt
Proaspata intreaga,sanatoasa,curate,neatacata de
vatamatori de consum,livrare 2/sapt
Proaspata intreaga,sanatoasa,curate,neatacata de
vatamatori de consum,livrare 2/sapt
Proaspata intreaga,sanatoasa,neatacata de
vatamatori de consum,livrare 1/sapt
Intregă,sănătoasă fără deteriorări,fără corpi
străini,fără miros s au gust străin
Intregă,sănătoasă fără deteriorări,fără corpi
străini,fără miros s au gust străin
Proaspete,sănătoase, întregi,fără deteriorări,fara
corpi straini,livr 2/sapt- luni, miercuri
Întregi, sanatosi, curate, neatacata de vatamatori
de consum, livrare 2/sapt
Proaspete,sănătoase, întregi,fără deteriorări,fara
corpi straini,livr 2/sapt- luni, miercuri
Proaspete,sănătoase, întregi,fără deteriorări,fara
corpi straini,livr 2/sapt- luni, miercuri
17600

buc

9600

Ouă dietice,SM89,întregi,curate.livrare 2/săpt

Valoarea estimativă totală

687 900

Cerințe suplimentare specificațiilor tehnice pentru toate produsele alimentare :
Comenzile se vor emite conform necesităților reale de 2 ori în săptămînă.. Livrările se vor face
pentru cantitățile din comandă în termen de maxim 3 zile de la data primirii comenzii de la
beneficiar . Costurile de livrare la depozitul beneficiarului, vor fi suportate de către furnizor
(DDP, INCOTERMS 2013). Termenul de înlocuire al produselor: 48 ore de la notificarea din
partea beneficiarului.
1) Produsele alimentare se livrează în instituție în cantitățile solicitate conform cererii prealabile a
magazinerului. Agenții economici livrează instituției produse de -calitate, în ambalajul
producătorului, cu indicarea clară a termenului de valabilitate de la data producerii;
2) Agenții economici transportă și livrează produse în autovehicule specializate ce corespund
normelor de igienă și temperatură, avînd autorizație sanitar-veterinară pentru mijlocul de
transport concret, eliberat de subdiviziunile teritoriale pentru siguranța alimentelor, și echipament
sanitar de protecție;
3 ) Ambalajul/vasele de transportare/conteinerele returnabile în care se livrează produsele
alimentare sunt marcate și utilizate în strictă conformitate cu destinația;

4) Etichetarea produselor alimentare trebuie să corespundă Legii nr.279/2017 privind informarea
consumatorului cu privire la produsele alimentare ;
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 comanda dupa necesitati pe perioada
01.07.2022-30.09.2022
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

Documentele, ce constituie oferta
(documentele menționate obligatoriu se plasează în cadrul procedurii în SIA RSAP
1
2

DUAE
Oferta

3

Specificații tehnice

4

Specificații de preț

5

Garanție pentru ofertă

Original confirmat prin semnătura electronică
Oferta financiară, original confirmat prin semnătura electronică;
Termenul de valabilitate a ofertei va fi de min 45 zile
Cerere de participare – original, conform anexei nr. 7 din
documentația standard, confirmată prin semnătura electronică;
Declarația privind valabilitatea ofertei - original, conform anexei
nr. 8 din documentația standard, confirmată prin semnătura
electronică.
original, conform anexei nr. 22 din documentația standard,
confirmat prin semnătura electronică
original, conform anexei nr. 23 din documentația standard,
confirmat prin semnătura electronică
1 % din valoarea ofertei fără TVA.
Forma garanției: Oferta va fi însoțită de o garanție:
a) Garanția pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform
Anexei nr. 9 la documentația standard, original, confirmată prin
semnătura electronică. (Termenul de valabilitate a Garanției de
ofertă va fi cel puțin egal cu termenul de valabilitate a ofertei)
sau
b) Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității
contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul
plăţii: Primăria comunei Stăuceni
Denumirea Băncii: MF-TR Centru-Chişinău
Codul fiscal: 1007601009990
Contul de decontare:

Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu

Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu

6

Declarația privind
experiența similară

7

Autorizație sanitar
veterinară pe unitate de
transport
Autorizație sanitar
veterinară de
funcționare a agentului
economic
Certificat de
inofensivitate /aviz
sanitar
Certificat de
conformitate/ declaratia
de conformitate
(anexa)
Certificat de
conformitate/
Declarație de
conformitate (pentru
lactate și carne de
bovină, porcină, pui,
pește)
Certificat de deţinere a
abatorului sau contract
cu abator (pentru
carne)
Certificat de deţinere a
laboratorului atestat
pentru efectuarea
controlului permanent
asupra calităţii sau
contract cu asemenea
laborator la procurarea
produselor de
panificare
Certificat de calitate şi
de provenienţă a
materiei prime pentru
produsele de
panificație
Confirmare de deținere
a stocului de făină/grîu,
necesar îndeplinirii
contractului de
achiziţie pe o perioadă
de cel puţin 10 zile
Ultimul raport
financiar
Dovada înregistrării
persoanei Juridice

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Contul trezorerial: TREZMD2X
IBAN: MD77TRPCDV518410A00897AA
Trezoreria regională:
cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru
garanţia pentru ofertă la „procedura de achiziție publicănr. ____
din _______”(conform SIA RSAP)
Documente de calificare
original conform anexei nr. 12 din documentația standard
confirmată prin semnătura electronică
Operatorul economic va prezenta dovada executării în ultimii 3 ani
a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din
valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea
contractului de prestare de servicii,. Varianta scanată de pe
originalul, confirmată prin semnătura electronică
Varianta scanată de pe originalul, confirmată prin semnătura
electronică

Obligatoriu

Obligatoriu

Varianta scanată de pe originalul, confirmată prin semnătura
electronică

Obligatoriu

Copia ,eliberat de Organismul Naţional de Verificare a
conformităţii produselor – confirmată prin semnătura electronică

Obligatoriu

Copia ,eliberat de Organismul Naţional de Verificare a
conformităţii produselor – confirmată prin semnătura electronică

Obligatoriu

Copia ,eliberat de Organismul Naţional de Verificare a
conformităţii produselor – confirmată prin semnătura electronică

Obligatoriu

Copie confirmată prin semnătura electronică

Obligatoriu

Copie confirmată prin semnătura electronică

Obligatoriu

Copie confirmata confirmată prin semnătura electronică

Obligatoriu

Copie confirmata confirmată prin semnătura electronică

Obligatoriu

copie confirmată prin semnătura electronică

Obligatoriu

Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, emis de către
organul împuternicit conform ţării de reședință a ofertantului,

Obligatoriu

18

Dovada deținerii
contului bancar
(curent) activ

19

Certificat privind lipsa
datoriilor la bugetul
public național

Varianta scanată de pe originalul, confirmată prin semnătura
electronică
Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca
deținătoare de cont
Varianta scanată de pe originalul, confirmată prin semnătura
electronică
Emis de Serviciul Fiscal de Stat, valabil la data deschiderii
ofertelor,conform formularului aprobat de Serviciul Fiscal de Stat

Obligatoriu

Obligatoriu

Original sau copie - confirmată prin semnătura electronică
Actul care atestă
Autorizatia de functionare - copie confirmată cu aplicarea
Obligatoriu
dreptul de a livra
semnăturii electronice.
bunuri
Notă: Toate documentele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind
completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind
necorespunzătoare. Documentele anexate trebuie să fie structurate și numerotate în conformitate cu punctele la care se
referă.
20

17. Garanția pentru ofertă, după caz scrisoare de garanție bancară , cuantumul 1%. Sau transfer
la contul autorității contractante conform următoarelor date bancare:
Beneficiarul plăţii: Primăria comunei Stăuceni
Denumirea Băncii: MF-TR Centru-Chişinău
Codul fiscal: 1007601009990
Contul trezorerial: TREZMD2X
IBAN: MD77TRPCDV518410A00897AA
Trezoreria regională:
cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la
„procedura de achiziție publicănr. ____ din _______”(conform SIA RSAP)
18. Garanția de bună execuție a contractului, Nu se aplica
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a
procedurii negociate), după caz Nu este cazul
20. 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, valoarea pasului minim de micșorare a ratei licitației constituie 1% din suma fără TVA
pentru fiecare lot
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):
22. Ofertele se prezintă în valuta lei MD
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: preţul cel mai scăzut.

Conform art. 26 alin.18, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achiziţiile publice, în cazul în care două sau mai multe
oferte sunt echivalente va fi aplicat un criteriu de atribuire suplimentar - capacitatea economică şi financiară (art. 18, lit.
c), Legea 131/2015). Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta în termen de 1 zile, la solicitarea autorităţii contractante,
documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în
conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și
ponderile lor: Nu se aplică
25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

conform conform informației din SIA RSAP

-

pe: conform informației din SIA RSAP

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: 45 zile

28. Locul deschiderii ofertelor: prin intermediul SIA RSAP
Ofertele întârziate vor fi respinse.
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: Limba de stat
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii
Europene: Nu este cazul
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 este cazul
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:,
iunie 2022, septembrie 2022
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel
de anunţ: nu a fost publicat Anunț de intenție (art. 28 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind
achizițiile publice).
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:conform informației din SIA
RSAP
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 participare Se acceptă
Sistemul de comenzi electronice
Se acceptă
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:
1.Ofertanţii desemnaţi câştigători în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziţie publică,

vor prezenta Autorităţii contractante şi Agenţiei Achiziţii Publice, „Declaraţia privind confirmarea identităţii beneficiarilor
efectivi şi neîncadrarea acestora în situaţia condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări
criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani”, conform modelului aprobat prin Ord. MF nr.145 din 24.11.2020
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