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Numărul
licitaţiei:

_21039171; ocds-b3wdp1-MD-1619765417930

Data: "07"_Mai 2021

Denumirea
licitaţiei:

Procurarea produselor alimentare la grădiniţa de copii
"Viorica" semestrul II anul 2021

Lot: ___________

Nr
Codul CPV
d/o

Denumirea bunurilor

Modelu Tara
l
de
Articol origin

Producatorul

1 15800000-6 Biscuiți dulci

MD

IDEEA PRIM

2 15800000-6 Paste făinoase

MD

VITALCOMUS

3 15800000-6 oțet

MD

LAOX PRIM

4 15800000-6 ceai

MD

CONDIPROD

5 15800000-6 cacao

MD

ALODIS TRADE

6 15800000-6 Sare iodată

MD

ARTEMSOLI

7 15800000-6 Sare de lămâie

MD

8 15800000-6 Mărar uscat
9 15800000-6 Frunză de dafin

MD
MD

BARACUDA
GRUP
CONDIPROD
CONDIPROD

10 15800000-6 Piper negru

MD

CONDIPROD

11 15800000-6 Bicarbonat de sodiu
12 15800000-6 zahăr

MD
MD

ALMAIAN
SUDZUKER

13 15800000-6 Făină de grâu

MD

GARMA GRUP

14 15800000-6 Crupe de arpacaș

MD

STIVIPROD

15 15800000-6 Crupe de porumb

MD

STIVIPROD

16 15800000-6 Crupe grâu sfărâmat

MD

STIVIPROD

Specificarea tehnică deplina solicitată de
catre autoritatea contractantă

Alternativa nr.: ___________
Pagina: __din __
Specificarea tehnică deplina propusa de
catre ofertant

Standarte de
referință

Fără conservanți, fără grăsimi hidrojenizate, Fără conservanți, fără grăsimi hidrojenizate, 0
ambalate în cutii de carton câte 4 Kg.,GOST ambalate în cutii de carton câte 2 Kg.,GOST
24901-894, livrarea două ori/săptămână
24901-894, livrarea două ori/săptămână
Calitate superioară, clasa 1, grupa B, GOST
875-9, pachete de 1 kg., livrarea o data pe
lună
6 %, 1 litru sticla, PTMD 67-00400053-025,
livrarea o data/ lună
Frunze mari, calitatea superioară, 100 gr./
pachet GOST1937-90, livrarea o data/lună

Calitate superioară, clasa 1, grupa C , GOST 0
875-9, pachete de 1 kg., livrarea o data pe
lună
6 %, 1 litru sticla, PTMD 67-00400053-025, 0
livrarea o data/ lună
Frunze mari, calitatea superioară, 100 gr./
0
pachet GOST1937-90, livrarea o data/lună

Pudră neîndulcită, GOST 108-76, livrarea o
data/ lună
1 kg./pachet, GOST 1382830-97, livrarea o
data/ lună
Pachet 100 grame, livrarea o data/ lună

Pudră neîndulcită, 100gr GOST 108-76,
livrarea o data/ lună
1 kg./pachet, GOST 1382830-97, livrarea o
data/ lună
Pachet 20 grame, livrarea o data/ lună

0

0,08 grame/pachet, livrarea o data/ lună
0,20 gr./ pachet livrarea o data/lună
Boabe, 0,20 gr/ pachet, GOST 29050-91
livrarea o data/ lună
Pachet, livrarea o data/ lună
1 kg/pachet
Calitatea superioară, SM 202:2000,
2kg/pachet, livrarea o dată/săptămînă
Calitate superioară, 1kg/pachet, PDMD 6738869887-005, livrarea o data/lună
Calitate superioară, ambalaj câte 1 kg/pachet,
GOST 6002-69, livrarea o data/lună

0,08 grame/pachet, livrarea o data/ lună
0,20 gr./ pachet livrarea o data/lună
Boabe, 0,20 gr/ pachet, GOST 29050-91
livrarea o data/ lună
Pachet 500 gr , livrarea o data/ lună
1 kg/pachet
Calitatea superioară, SM 202:2000,
2kg/pachet, livrarea o dată/săptămînă
Calitate superioară, 1kg/pachet, PDMD 6738869887-005, livrarea o data/lună
Calitate superioară, ambalaj câte 1 kg/pachet,
GOST 6002-69, livrarea o data/lună

0
0
0

În ambalaj cite 1 kg, calitate superioară,
GOST 276-60, livrarea o data/ săptămână

În ambalaj cite 1 kg, calitate superioară,
GOST 276-60, livrarea o data/ săptămână

0

0
0

0
0
0
0
0

17 15800000-6 hrișcă

MD

18 15800000-6 mei

MD

19 15800000-6 Crupe de griș

MD

20 15800000-6 Crupă orz

MD

21 15800000-6 Fulgi de ovăs

MD

22 15800000-6 Crupe arnautcă

MD

23 15800000-6 Fasole uscate

MD

24 15800000-6 orez

MD

25 15800000-6 Mazăre uscată

MD

26 15800000-6 stafide

MD

27 15800000-6 morcov

28 15800000-6

Varză alba proaspătă cu greutatea de
1,5-2 kg bucata

29 15800000-6 Conopidă

30 15800000-6 mere

31 15800000-6 cartofi

32 15800000-6 Sfeclă roșie

MD

MD

Ambalaj câte 1 kg., boabe întregi GOST
5550-74, livrarea o data/săptămână
Curat 1 kg./pachet, GOST 5669-96, livrarea
VITALCOMUS
o data/ lună
În ambalaj câte 1 kg, calitate superioară,
VITALCOMUS
GOST 7022-97, livrarea o data/lună
În ambalaj câte 1 kg, calitate superioară,
STIVIPROD
GOST 7022-97, livrarea o data/lună
Ambalaj câte 1 kg., GOST 4176-69, livrarea
VITALCOMUS
o data/lună
Calitate superioară, în ambalaj câte 1 kg.,
STIVIPROD
GOST 276-60, livrarea o data/ lună
Întregi ambalate 1 kg pachet, livrare o data/
ALMIDEC GRUP
lună
Șlifuit, întreg. Calitate superioară, 1kg.,
VITALCOMUS
GOST 26791-89 livrarea o data/lună
Întreagă în ambalaj câte 1 kg./ pachet,
calitatea superioară, PT MD 67-38869887STIVIPROD
003:2005 GOST 6201-68, livrarea o data/
lună
0,100 kg./ pachet GOST 28501-90 livrarea o
BONVIE PRO
data/ lună
Fără nitrați, etichetate și marcate, în
conformitate cu legislația în vigoare ambalați
POLIGLIA \
15 kg./sac GOST 1721-85, livrarea 2 ori/
lună
Fără nitrați, etichetate și marcate în
conformitate cu legislația în vigoare, ambalați
în plasă de 20-25 kg., fără semen de alterare
VIORICA SI K
( nu curățită multiplu și fără puncta de
mucegai) , GOST 1724-85 livrarea 2 ori/lună

Ambalaj câte 1 kg., boabe întregi GOST
5550-74, livrarea o data/săptămână
Curat 1 kg./pachet, GOST 5669-96, livrarea
o data/ lună
În ambalaj câte 1 kg, calitate superioară,
GOST 7022-97, livrarea o data/lună
În ambalaj câte 1 kg, calitate superioară,
GOST 7022-97, livrarea o data/lună
Ambalaj câte 0,5kg., GOST 4176-69,
livrarea o data/lună
Calitate superioară, în ambalaj câte 1 kg.,
GOST 276-60, livrarea o data/ lună
Întregi ambalate 1 kg pachet, livrare o data/
lună
Șlifuit, întreg. Calitate superioară, 1kg.,
GOST 26791-89 livrarea o data/lună
Întreagă în ambalaj câte 1 kg./ pachet,
calitatea superioară, PT MD 67-38869887003:2005 GOST 6201-68, livrarea o data/
lună
0,200 kg./ pachet GOST 28501-90 livrarea o
data/ lună
Fără nitrați, etichetate și marcate, în
conformitate cu legislația în vigoare ambalați
15 kg./sac GOST 1721-85, livrarea 2 ori/
lună
Fără nitrați, etichetate și marcate în
conformitate cu legislația în vigoare, ambalați
în plasă de 20-25 kg., fără semen de alterare
( nu curățită multiplu și fără puncta de
mucegai) , GOST 1724-85 livrarea 2 ori/lună

0

Fără nitrați, etichetate și marcate în
conformitate cu legislația în vigoare,
ambalați, livrarea o data/ săptămînă
Fără nitrați, etichetate și marcate în
conformitate cu legislația în vigoare, ambalați
30kg./ cutie, HGRM nr. 929 din 31.12.2009,
livrarea o data/sîptămână
Fără nitrați, etichetate și marcate în
conformitate cu legislația în vigoare,
ambalați, mășcați în saci de 15 kg., GOST
7176-85, livrarea 2 ori/lună
Fără nitrați, etichetate și marcate în
conformitate cu legislația în vigoare, ambalați
10 kg sac, GOST 172-85 livrarea o data pe
săptămînă

Fără nitrați, etichetate și marcate în
conformitate cu legislația în vigoare,
ambalați, livrarea o data/ săptămînă
Fără nitrați, etichetate și marcate în
conformitate cu legislația în vigoare, ambalați
30kg./ cutie, HGRM nr. 929 din 31.12.2009,
livrarea o data/sîptămână
Fără nitrați, etichetate și marcate în
conformitate cu legislația în vigoare,
ambalați, mășcați în saci de 15 kg., GOST
7176-85, livrarea 2 ori/lună
Fără nitrați, etichetate și marcate în
conformitate cu legislația în vigoare, ambalați
10 kg sac, GOST 172-85 livrarea o data pe
săptămînă

0

SUDZUKER

MD

ANDRA
SERVICE

MD

GLODEANU
VLADISLAV

MD

POLIGLIA \

MD

GLODEANU
VLADISLAV

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0

0

0

0

33 15800000-6 ceapă

34 15800000-6 dovlecei

MD

MD

FLOREA
VLADIMIR

VILIDAM

35 15800000-6 Ardei grași

MD

VILIDAM

36 15800000-6 Varză pichineză

MD

GLODEANU
VLADISLAV

37 15800000-6 lămâi

MD

OZ VURL

38 15800000-6 mandarine
39 15800000-6 portocale
40 15800000-6 banane

MD
MD
MD

OZ VURL
OZ VURL
OZ VURL

41 15800000-6 Struguri de masa proaspeti

MD

42
43
44
45
46

MD
MD
MD
MD
MD

15800000-6
15800000-6
15800000-6
15800000-6
15800000-6

Prune proaspete
Pere proaspete
Piersici proaspete
Roşii proaspete
Castraveţi proaspeţi

47 15800000-6 Mărar verde proaspăt

MD

48 15800000-6 Pătrunjel verde proaspăt

MD

49 15800000-6 Rădăcină de țelină în stare proaspătă

MD

50 15800000-6

Rădăcină de pătrunjel în stare
proaspătă

51 15800000-6 ulei

MD
MD

52 15800000-6

Fructe uscate ( prune, caise, pere,
mere)

MD

53 15800000-6

Suc din fructe natural 100% cu mai
puțin de 5 gr. zahăr

MD

54 15800000-6 Roșii în sos propriu

MD

VILIDAM
VILIDAM
GLOBAL
AGROMIX
GLOBAL
AGROMIX

Fără nitrați, etichetate și marcate în
conformitate cu legislația în vigoare, ambalaj
15kg/sac, HG RM nr. 996 din 20.08.2003
SM243, 2004, livrarea o data/săptămână

Fără nitrați, etichetate și marcate în
0
conformitate cu legislația în vigoare, ambalaj
15kg/sac, HG RM nr. 996 din 20.08.2003
SM243, 2004, livrarea o data/săptămână

Fără nitrați, etichetate și marcate în
Fără nitrați, etichetate și marcate în
0
conformitate cu legislația în vigoare, ambalați conformitate cu legislația în vigoare, ambalați
cutii câte 5 kg, livrarea 2 ori săptămână
cutii câte 5 kg, livrarea 2 ori săptămână
Fără nitrați, etichetate și marcate în
Fără nitrați, etichetate și marcate în
0
conformitate cu legislația în vigoare, ambalați conformitate cu legislația în vigoare, ambalați
10 kg., livrarea o data/ săptămână
10 kg., livrarea o data/ săptămână
Fără nitrați, etichetate și marcate în
conformitate cu legislația în vigoare,
ambalați, livrarea o data/ săptămână
5 kg./ cutie, HG nr.929 din 31.12.2009,
livrarea 2 ori/ lună
15 kg./ cutie, livrarea 2 ori/ lună
15 kg/ cutie, livrarea 2 ori / lună
30 kg/ cutie, livrarea 2 ori/ lună
Fără nitrați, proaspeți 1 dată/săptămână

0

Fara nitrati, 1/saptămînă
Fara nitrati, 1/saptămînă
Fara nitrati, 1/saptămînă
Fara nitrati, 1/saptămînă
Fara nitrati, 1/saptămînă
Fără nitrați, proaspăt , fără vătămări

Fără nitrați, etichetate și marcate în
conformitate cu legislația în vigoare,
ambalați, livrarea o data/ săptămână
5 kg./ cutie, HG nr.929 din 31.12.2009,
livrarea 2 ori/ lună
15 kg./ cutie, livrarea 2 ori/ lună
15 kg/ cutie, livrarea 2 ori / lună
30 kg/ cutie, livrarea 2 ori/ lună
la sezon Fără nitrați, proaspeți 1
dată/săptămână
la szon Fara nitrati, 1/saptămînă
la szon Fara nitrati, 1/saptămînă
la szon Fara nitrati, 1/saptămînă
Fara nitrati, 1/saptămînă
Fara nitrati, 1/saptămînă
Fără nitrați, proaspăt , fără vătămări

Fără nitrați, proaspăt , fără vătămări

Fără nitrați, proaspăt , fără vătămări

0

Proaspată , fără vătămări , fără umeditate
excesivă la suprafață ambalat in pungi de
polietilen a cite 1 kg. La comandă
Proaspată , fără vătămări , fără umeditate
GLOBAL
excesivă la suprafață ambalat in pungi de
AGROMIX
polietilen a cite 1 kg. La comandă
RODALS,BODL Nerafinat în sticle de 1 litru, PTMD 67EV
05691233-001: 2002
GOST 28501-90, ambulate industrial în
VITALCOMUS polietelenă, 5 kg livrarea o data/ lună

Proaspată , fără vătămări , fără umeditate
excesivă la suprafață ambalat in pungi de
polietilen a cite 1 kg. La comandă
Proaspată , fără vătămări , fără umeditate
excesivă la suprafață ambalat in pungi de
polietilen a cite 1 kg. La comandă
Nerafinat în sticle de 1 litru, PTMD 6705691233-001: 2002
(mere,pere,prune)GOST 28501-90, ambulate
industrial în polietelenă, 5 kg livrarea o data/
lună
Limpezit, borcann 3 litri, SM 183, livrarea o Limpezit, borcann 3 litri, SM 183, livrarea o
STAMCOM
data/ lună
data/ lună
RODUS,SERVES Borcan de 0,920 litri, GOST 7231-90, fără Borcan de 0,670 litri, GOST 7231-90, fără
T AGRO
oțet, livrare o data/ lună
oțet, livrare o data/ lună
ANDRA
SERVICE

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0

0
0

55 15800000-6 Suc de tomate

MD

RODUS

56 15800000-6 Castraveți conservați

MD

RODUS

57 15800000-6 Borş acru

MD

58 15800000-6 Porumb dulce conservat

MD

59 15800000-6 Mazăre verde

MD

60 15800000-6 Ouă de găină de masă

MD

61 15800000-6 Semințe de floarea soarelui curățată

MD

62 15800000-6 Semințe de susan

MD

63 15800000-6 Seminţe de in

MD

64 15800000-6 Miez de nucă

MD

65 15800000-6 Semințe de dovleac

MD

66 15800000-6 Carne de vită

MD

67 15800000-6 Fileu de pasăre refrigerată

MD

68 15800000-6 Pulpe de găină refrigerate

MD

69 15800000-6 Pulpă de curcan refrigerată

MD

Borcan 3 litri, SM 183, livrarea o data/ lună

Borcan 3 litri, SM 183, livrarea o data/ lună

Borcan 3 litri, fără oțet, livrarea o data / lună murati 0,5kg vacum , fără oțet, livrarea o data
/ lună
Produs autohton, ambalat in sticle de plastic Produs autohton, ambalat in sticle de plastic
LAOX PRIM
de 1 l
de 1 l
Produs autohton, calitate superioară, borcan Produs autohton, calitate superioară, borcan
NATUR BRAVO 0,5 kg, GOST 15877-70. Livrare o dată /
0,425 kg, GOST 15877-70. Livrare o dată /
săptămână
săptămână
Cu bob zbîrcit în borcane de 700 gr., calitate Cu bob zbîrcit în borcane de 700 gr., calitate
RODUS
superioară GOST 15842-90 livrarea 2 ori/
superioară GOST 15842-90 livrarea 2 ori/
lună
lună
Dietice, categoria B, cu greutatea nu mai
Dietice, categoria B, cu greutatea nu mai
EXIDOR
mica de 63 gr., SM 89: 1997, livrarea 2 ori/ mica de 63 gr., SM 89: 1997, livrarea 2 ori/
săptămână
săptămână
Ambalat în pachete de 500 gr,etichetat,la
Ambalat în pachete de 500 gr,etichetat,la
BONVIE PRO
comandă. La comandă
comandă. La comandă
Calitate superioară, ambalat in pechete de
Calitate superioară, ambalat in pechete de
BONVIE PRO
100 gr,etichetat.La comandă.
100 gr,etichetat.La comandă.
Calitate superioară, ambalate in pachete 100- Calitate superioară, ambalate in pachete 100BONVIE PRO
200gr,etichetat la comandă
200gr,etichetat la comandă
Calitate superioară, uscat, curat, ambalat in Calitate superioară, uscat, curat, ambalat in
TGRIC GRUP
pachete de 0,5-1,0 kg.La comandă.
pachete de 0,5-1,0 kg.La comandă.
Calitate superioară, decojate. Ambulate in
Calitate superioară, decojate. Ambulate in
BONVIE PRO
pachete de 200-250 gr La comandă.
pachete de 200 gr La comandă.
BASARABIA
Proaspătă refrigerate fără os, GOST 7724- Proaspătă refrigerate fără os, GOST 7724NORD,CREATIV 77, livrarea o data/ săptîmână
77, livrarea o data/ săptîmână
MEAT
Cu fierbere rapidă,refrigerate, calitatea I, cu Cu fierbere rapidă,refrigerate, calitatea I, cu
BASARABIA
greutatea de nu mai puțin de 0,5 gr. fiecare greutatea de nu mai puțin de 0,5 gr. fiecare
NORD,CREATIV bucată, SF 039453560003-2012, ambalaj 5 bucată, SF 039453560003-2012, ambalaj 5
MEAT
kg., livrarea o dată pe săptămână
kg., livrarea o dată pe săptămână
Cu fierbere rapidă, refrigerate, calitate I, în
BASARABIA
cutie de carton 5 kg., cu greutate nu mai
NORD,CREATIV puțină de 0,4 kg./ 1 pulpă, GOST 25391-82
MEAT
sau PTMD 67-00400053-033: 2006, livrarea
o data/săptămână
refrigerat, calitatea I – ambalat de producător
METRO
în caserole de la 1,50 -3,0 kg, în atmosfere
controlate.

0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0

0

Cu fierbere rapidă, refrigerate, calitate I, în 0
cutie de carton 5 kg., cu greutate nu mai
puțină de 0,4 kg./ 1 pulpă, GOST 25391-82
sau PTMD 67-00400053-033: 2006, livrarea
o data/săptămână
sold congelat , calitatea I – ambalat de
0
producător în caserole de la 1,50 -3,0 kg, în
atmosfere controlate.

Pește congelat "Merluciu"(Hec) fără cap și Pește congelat "Merluciu"(Hec) fără cap și 0
fără coadă, cu greutatea de nu mai puțin 0,35- fără coadă, cu greutatea de nu mai puțin 0,350, kg/l bucată. Ambalat original de la
0, kg/l bucată. Ambalat original de la
producător.
Standard:
HG
nr.520
producător. Standard: HG nr.520
AMAGER GRUP
din22.06.10 cu privire la aprobarea
din22.06.10 cu privire la aprobarea
Regulamentului sanitar privind contaminantii Regulamentului sanitar privind contaminantii
din produsele alimentare, livrarea o
din produsele alimentare, livrarea o
data/săptămână
data/săptămână
Pește congelat "Merluciu fileu, cu greutatea Pește congelat "Merluciu fileu, cu greutatea 0
de nu mai puțin 0,35-0, kg/l bucată. Ambalat de nu mai puțin 0,35-0, kg/l bucată. Ambalat
original de la producător. Standard: HG
original de la producător. Standard: HG
nr.520 din22.06.10 cu privire la aprobarea
nr.520 din22.06.10 cu privire la aprobarea
Regulamentului sanitar privind contaminantii Regulamentului sanitar privind contaminantii
din produsele alimentare, livrarea o
din produsele alimentare, livrarea o
data/săptămână
data/săptămână

70 15800000-6 Pește congelat, hec

MD

71 15800000-6 Pește congelat fileu Merluciu

MD

72 15800000-6 Lapte pasteurizat 2,5 %, 3,2 %

MD

LAPMOL

73 15800000-6

MD

LAPMOL

MD

JLC

Chefir 2,5 %

74 15800000-6 Iaurt natural 2,5%

75 15800000-6 Unt pachete 72,5 %

MD

LAPMOL

76 15800000-6 Brânză proaspătă de vacă

MD

LAPMOL

77 15800000-6 Smântână 15%

MD

LAPMOL

78 15800000-6 Cașcaval tare

MD

ANDRECRIS

Ofertantul: _"Baguette" SRL_ Adresa: _mun. Chisinau, str. Voluntarilor, 15
Numele, Prenumele:_Cebotari Valentin_ În calitate de: _director_Semnat:____

2,5%-3,2% în pachet de polietelenă, 1,0 l,
GOST 13277-79, livrarea – luni, miercuri.

2,5% în pachet de polietelenă, 1,0 l, GOST
13277-79, livrarea – luni, miercuri.

0

2,5% în pachet de polietelenă, 0,5 l, ,
livrarea – o data / săptămână.
2,5% (pachet classic), livrarea – o data /
săptămână
Din smântănă dulce nesărat, 72,5 % grăsime,
fără de adaos de grăsimi vegetale, pachet 200
gr., GOST 37-91, livrarea – o data /
săptămână
9%, pungă de 2,0 Kg., PTMD 67-00400053058:2006, livrarea – 2 ori/ săptămână

2,5% în pachet de polietelenă, 0,5 l, ,
livrarea – o data / săptămână.
2,5% (pachet classic), livrarea – o data /
săptămână
Din smântănă dulce nesărat, 72,5 % grăsime,
fără de adaos de grăsimi vegetale, pachet 200
gr., GOST 37-91, livrarea – o data /
săptămână
9%, pungă de 0,5 Kg., PTMD 67-00400053058:2006, livrarea – 2 ori/ săptămână

0

15 %, pachet de polietelenă, 0,5 l, TU
10.02.789.09.89, livrarea – o data /
săptămână
45% grăsime, SM 218: 2001, ambalat 2,5- 3
kg, livrarea – o data / săptămână

15 %, pachet de polietelenă, 0,5 l, TU
0
10.02.789.09.89, livrarea – o data /
săptămână
45% grăsime, SM 218: 2001, ambalat 2,5- 3 0
kg, livrarea – o data / săptămână

0
0

0

