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ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin
cererea ofertelor de prețuri
privind achiziționarea : Produselor alimentare pentru I jumătate al anului de studii
2021-2022
prin procedura de achiziție : Cererea Ofertelor de Prețuri
1. Denumirea autorității contractante: Şcoala Profesională nr.5, din mun. Chişinău
2. IDNO: 1007600008295
3. Adresa: mun.Chișinău, str.Burebista, 66
4. Numărul de telefon/fax: 022-52-34-67; 022-52-37-29;
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: sp5.chisinau@gmail.com sau
scoala_sp5@mail.ru
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 platformei 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): Instituție de Învăţămân Profesional
tehnică
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri :

Nr
.
d/
o

Cod
CPV
0320000
0-3
032
12100-1

Denumirea bunurilor/ solicitate
LOTUL 1 Cereale, cartofi,
legume, fructe şi fructe cu coajă
Cartofi

Unitate
a de
măsură

Cantit
atea

Specificarea tehnică
deplină solicitată,
Standarde de
referinţă

3500

calitatea I, calibrul nu
mai putin de 80 mm,
intregi,
curati,
sanatosi, neatacati de
vatamatori, fara semne
de alterare si lovituri.
Fara miros si gust
strain. Ambalaj- saci
de plase.Standard: HG
929 din 31.12.2009
"Cerinte de calitate si
comercializare pentru
fructe
si
legume
proaspete.
Livrarea

kg

1

1

conform graficului o
data in saptamina.
032
21400-0

Varză proaspetă

calitatea
I,
marime
medie, intreaga, curata,
sanatoasa,neinfoiata,nea

kg

2

560

032
21112-4

Morcov proaspet

kg

3

620

032
21111-7

Sfeclă roşie de masă

kg

4

670

032
21113-1

Ciapă uscată

kg

5

700

2

tacata de vatamatori,
fara semne de alterare
si lovituri. Ambalajsaci de plase. Standard:
HG
929
Din31.12.2009.Livrare
a conform graficului o
data in saptamina.
Căpăţină nu mai mică
de 2 kg.
calitatea I, marime
medie, intregi, curati,
sanatosi, neatacati de
vatamatori, fara semne
de
alterare
si
lovituri.Fara miros si
gust strain. Ambalajsaci de plase.
Standard:
HG
929 din 31.12.2009.
Livrarea
conform
graficului o data in
saptamina. Lungimea
nu mai mică de 20 cm.
calitatea I, marime
medie, intreaga, curata,
neramificata,
sanatoasa, neatacata de
vatamatori, fara semne
de alterare si lovituri.
Fara miros si gust
strain. Ambalaj- saci
de plase.
Standard: HG 929 din
31.12.2009. Livrarea
conform graficului o
data in saptamina.
calibrul nu mai putin
de 60 mm, intreaga,
curata,
sanatoasa,
neatacata
de
vatamatori, fara semne
de alterare si lovituri.
Fara miros si gust
strain. Ambalaj- saci
de plase.
Standard: HG 929 din
31.12.2009 Livrarea

conform graficului o
data in saptamina.
032
22000-3
032
22111-4

LOTUL 2
Fructe şi fructe cu coajă

Banane

Kg

6

650

proaspete , c/s ,
ambalate în peliculă şi
cutii de carton de 10
kg, de dimensiuni
medii, fără semne de
alterare, galbene, fără
pete
maronii,
cu
pedunculul intact ,HG
RM 929 din 31.12.09
conform graficului de
livrare o dată în 2 săptămînă

032
22210-8

Lămâi

Kg

7

65

proaspete , c/s ,
ambalate în peliculă şi
cutii de carton de 5 kg,
de dimensiuni medii,
fără semne de alterare,
galbene, fără pete
maronii, cu pedunculul
intact , HG RM 929 din
31.12.09,
conform
graficului de livrare o dată
în 2 săptămîni

032
22220-1

Portocale

Kg

8

650

proaspete , c/s ,
ambalate în peliculă şi
cutii de carton de 10
kg, de dimensiuni
medii, fără semne de
alterare, galbene, fără
pete
maronii,
cu
pedunculul intact ,HG
RM 929 din 31.12.09,
conform graficului
livrare o dată în
săptămînăi

032
22000-3
032
22321-9

de
2

LOTUL 3
Fructe şi fructe cu coajă
Mere

kg

9

1200

proaspete , c/s ,
ambalate în peliculă şi
cutii de carton de 10
kg, de dimensiuni
medii, fără semne de
alterare, galbene, fără
pete
maronii,
cu
pedunculul intact ,HG
RM 929 din 31.12.09
conform graficului de
livrare o dată în 2 săptămîni

032
00000-3

LOTUL 4
Cereale, cartofi, legume, fructe şi
fructe cu coajă

3

032
11300-6

Orez

10

210
032
12213-6

Mazăre uscată

kg

11

12

13

întreg, calitatea I

kg

220
032
21210-1

Fasole

032
11900-2

Hrişcă

03
211900-2

kg

20
kg

220
Crupe de mei slefuita calit. I

kg

14

100

032
11900-2 I

Crupe de griu sfarmate calit. kg

15

140

Şlefuit, bob rotund şi întreg
Ambalat în pachete a cîte 1
kg,
GOST
6292-93
conform graficului de
livrare o dată în 2 săptămîni
Şlefuită,
întreagă
Ambalată în pachete a cîte 1
kg, HG nr.520 din 22.06.10,
conform graficului de
livrare o dată în 2 săptămîni
Ambalată în pachete
a cîte 1 kg, conform
graficului de livrare o dată
în 2 săptămîni

hrişcă
(bob
întreg), c/s, amb 1 kg,
conform graficului de
livrare o dată în 2 săptămîni

ambalat 1 kg,
GOST 572-60, la
comandă
conform,
conform graficului de
livrare o dată în 2
săptămîni
Ambalată
în
pachete a cîte 1 kg, HG
nr.520 din 22.06.2010,
conform graficului de
livrare o dată în 2
săptămîni

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta
(se va selecta): Pentru mai multe loturi
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit.
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: conform graficului de
livrare indicat în caietul de sarcini , perioada 28.08.2021- 31.12.2021
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
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de
lege sau al unor acte administrative (după caz): NU
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 menționează in formațiile solicitate (DUAE,
documentație):
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N

Descrierea criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Nr.
d/o

Nivel
ul minim/
Obligativit
ate
aplicarea Obligatoriu

Formularul standard al Documentului Unic
de Achiziții European

Original confirmat
semnăturii electronică

2

Formularul ofertei

Original, confirmată prin aplicarea Obligatoriu
semnăturii electronică, (F.3.1)

3

Specificația de preț

Original, confirmată prin aplicarea Obligatoriu
semnăturii electronică ( F.4.2)

4

Specificația tehnică

Original, confirmată prin aplicarea Obligatoriu
semnăturii electronică ( F.4.1)

7

Informaţii generale despre ofertant

în original confirmat prin semnăturii Obligatoriu
electronică

1

8
Certificat/decizie/extras de înregistrare a
copie,
întreprinderii
electronică
9

Certificat de atribuire a contului bancar

confirmată

prin

prin

semnăturii Obligatoriu

în original sau copie, confirmat prin Obligatoriu
semnăturii electronică

Certificat privind lipsa sau existența
copie
datoriilor față de Bugetul Public Național electronică
eliberat de Serviciul Fiscal de Stat al
Republicii Moldova sau din țara de rezidenţă a
ofertantului

confirmată

prin

semnăturii Obligatoriu

Autorizație
funcționare

copie,
electronică

confirmată

prin

semnăturii Obligatoriu

Autorizație sanitar veterinară pe unitate
copie,
de transport
electronică

confirmată

prin

semnăturii Obligatoriu

sanitar-veterinară

de

Certificat de conformitate/

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

Cerificat de inofensivitate /aviz sanitar

copia , eliberat de Organul național de Obligatoriu
Verificvare a conformității
produselor
confirmate prin

semnăturii electronică
Declarația pe proprtia răspundere
în original, confirmat prin semnăturii Obligatoriu
privind neimplicarea în practici frauduloase electronică
și de corupere
Notă privind solicitarea mostrelor

La cerere vor prezentate mostre pentru La
testare, în decurs de o zi (nota este valabilă necesitate
pentru toate loturile);

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al
procedurii negociate), după caz : Nu se aplică
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică
5

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut pe
loturi , corespunderea specificației tehnice și prezentarea documentelor solicitate obligatoriu .
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum
și ponderile lor: Nu se aplică
21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

până la::Conform informației SIA RSAP

-

pe: : Conform informației SIA RSAP

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile .
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
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”.
Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:
Limba de stat
26. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene: NU
27. 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
28. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este
cazul ) : NU
29. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare
30. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunţ :NU
31. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare : 21.07.2021
32. 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
DA
de participare
sistemul de comenzi electronice

Nu

facturarea electronică

DA

plățile electronice

DA

33. 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
34. Alte informații relevante: NU
Conducătorul grupului de lucru: Juc Mariana _____________________ L.Ș
Ex. E. Cojuhari Tel.068243444
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