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ANUNŢ DE PARTICIPARE

Achiziţionarea legume şi ouă de găini pe trimestrul IV an. 2021
prin procedura de achiziţie: contract valoarea mică

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP SR Hînceşti
2. IDNO: 1003605151372
3. Adresa: mun. Hînceşti, str. M.Hîncu 238.
4. Numărul de telefon/fax: (0269) 23235, 069302105.
5. Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: srhincesti@ms.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de
atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să
participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor
bunuri :

Nr. d/o

Cod CPV

Lotul 1

15800000
-6

Lotul 2

15800000
-6

Valoarea

Denumirea
bunurilor/servicii
lor/lucrărilorsolic
itate

Cartofi

Unitate
a de
măsură

Cantitate
a

kg

7000

Varză

kg

3000

Ceapă

kg

1000

Morcov

Kg

1000

Sveclă

kg

1000

Mere proaspăte

kg

600

Ouă de găină

buc

estimativă

Totală

15000

Specificarea tehnică
deplină solicitată,
Standarde de referinţă

Cartofi cu diametru nu mai
mic de 6-8 cm., Calitatea I,
fără vătămături.

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

65000,00

"Varză albă proaspătă, nu
mai mică de 1-1,2kg
Calitatea I,fără vătămături
Ciapă cu diametru nu mai
mic de 6 cm., Calitatea I,
fără vătămături
Morcov proaspăt, măşcat,
Calitatea I, fără vătămături
Sfeclă roşie proaspătă, ,
calitatea I,de dimensiuni
medii, fără vătămături
Mere proaspetă, calitatea !
cu diametru nu mai mic de 6
cm., fără vătămături
"Ouă de găină de masă
măşcate, SM 89" marcate și
mășcate.

22000,00

87000,00

8. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi;
9.

Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
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10. Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: octombrie – decembrie 2021,
la comanda beneficiarului, conform necesităţilor reale.
octombrie – decembrie 2021, la comanda beneficiarului la IMSP SR Hînceşti,
mun.Hînceşti str.M.Hîncu 238.
DDP - Franco destinaţie vămuit
11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021
12. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu
13. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot
determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime)
al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate :
Nr.
d/o
1.
2.
3
4.

5.

6.

Descrierea criteriului/cerinţei

Mod de demonstrare a
îndeplinirii criteriului/cerinţei:

Nivelul minim/
Obligativitatea

Dovada înregistrării persoanei
juridice
Specificaţii tehnice completată în
conformitate cu Formularul (F 4.1)
Specificaţii de preţ completată în
conformitate cu Formularul (F 4.2)
Certificat de atribuire al contului
bancar eliberat de banca deţinătoare
de cont
Autorizaţie sanitară-veterinară de
funcţionare al transportului auto

- copie, cu ştampila şi semnătura
Participantului;
- în original, cu ştampila şi
semnătura Participantului;
- în original, cu ştampila şi
semnătura Participantului;

Da

- în original sau copie cu ştampila
şi semnătura Participantului;

Da

- eliberată de organul abilitat,
copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului;
- eliberat de Organismul Naţional
de Verificare a conformităţii
produselor.
– copie confirmată prin semnătura
şi ştampila Participantului;

Da

Certificat de conformitate

Da
Da

Da

14. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Preţul cel mai scăzut
15. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

până la: 1400

-

pe: indicată în SIA RSAP

16. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
17. Termenul de valabilitate a ofertelor: 5 zile
18. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
19. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română
20. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor:
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor
Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
Conducătorul grupului de lucru: Iurii Petcu __________________
Ex:Victor Goroholschi
Tel: 0269 22634, 069302105.
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L.Ş.

