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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Produselor alimentare pentru semestru I anul 2021
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitație Deschisă
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: Centrul de plasament temporar pentru copii
cu dizabilități mun.Orhei
2. IDNO: 1008606006164
3. Adresa: or.Orhei, str.V.Cupcea 4
4. Numărul de telefon/fax: 0(235)28871; (0235)28873, fax: 0(235)28871
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:danilavaleria20gmail.com
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
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): activitate sociala
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:

Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea
bunurilor/ser
viciilor/lucrăr
ilor solicitate

Unitat
ea de
măsur
ă

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de
referință

Lotul 1 Produse de panificație

2

Pâine
15800000-6 Chifle cu
magiun

Kg

18300

buc

2000

15800000-6

buc

2000

Chifle cu
susan

128000

Din făină de grâu calitatea I, SM
173:1997.Cu livrare zilnică.

15800000-6
1

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

80 gm din făină de grîu din
soiuri tari.calitate superioară.Cu
livrare la necesitate.
80 gm din făină de grîu din
soiuri tari.calitate superioară. Cu
livrare la necesitate.

3
27000

Lotul 2 Dulciuri
Calitate superioară, 100 %
produs natural făra amelioratori,
ambalaj cutii de carton 4-5 kg,
GOST 5904.Cu livrarea 1 dată
pe săptămînă

15800000-6

Turte dulci

Kg

300

Biscuiți ”Cu
lapte”

Kg

300

1
15800000-6
2

Biscuiti ” Cu vanilie și cacao”.
Din făină de grâu calitatea
superioară,100 % produs natural
1

15800000-6
3

4

fără amelioratori, ambalaj 3-5
kg, GOST 24901-89. Fiecare
biscuit să fie întreg, nu
fărîmițați , să nu conțină
mirosuri străine.Cu livrarea 1
dată pe sptămînă
Biscuiţi ,,Zi-Noapte”calitate
superioară, 100% produs natural
fără amelioratori, ambalaj 3-5
kg, GOST 24901-89. Cu livrare
1 dată pe săptămînă.
Napolitane din faina alba de
griu, in asortiment cu gust de
vanilie,lamie,ciocolata. Fără
OMG. Masa netă 1/40 g.
Ambalate in cutie de 3-5
kg.Termenul de valabilitate
MAX 270 zile.GOST4031-68
Livrarea la necesitate
Ciocolate cu lapte
,moi,invelite.Ambalate in cutii
de 1.4 kg. Fără OMG
Livrarea la necesitate

300

Biscuiţi ,,ZiNoapte”

Kg

Napolitane

Kg

200

15800000-6

5

15800000-6

Ciocolate
”Lapte de
pasăre”

Kg

150

6

15800000-6

Ciocolate
”Baton”

kg

150

Baton în ciocolată: arahide,
cacao, halva si susan. Fără
OMG. Ambalaj în cutie de 2.8
kg.Termenul de valabilitate 12
luni. GOST4570-93 Livrarea la
necesitate

Lotul 3 Produse cerealiere
Calitate superioară, ambalaj2kg, SM 202:2000. Cu livrare 1
dată pe săptămînă.
Calitate superioara din făină de
grîu tare, calitatea I, categoria
A, grupa C, ambalaj 5 kg,
GOST 875-92. Cu livrare 1 dată
pe săptămînă.
Tăiţei de casă grupa (extra)
obținute din făină de grâu tare
(durum) de calitatea I
superioară. HG 775 din
03.07.2007, ambalat a cîte 1 kg.
Cu livrare la necesitate.
ambalaj 1 kg, calitate
superioară, GOST 21149-93

15800000-6
1

kg

1000

Kg

300

Taiței de casa

Kg

400

Fulgi de ovăs

Kg

800

Crupe de griş

Kg

900

Crupe de orz
marunțită

Kg

800

Kg

800

Kg

400

kg

400

Făină de grâu
15800000-6

Paste făinoase
(spaghete)

2

15800000-6
3

4

15800000-6
15800000-6

5

ambalaj 1 kg, calitate
superioară, GOST 7022-97. Cu
livrare 1 dată pe săptămînă.
ambalaj 1 kg, calitate
superioară, GOST 5784-60. Cu
livrare 1 dată pe săptămînă.

15800000-6
6
15800000-6
7

8

Crupe de
porumb
15800000-6 Crupă,,Arnăut
ca”

ambalaj 1 kg, calitate
superioară, GOST 572-60. Cu
livrare 1 dată pe săptămînă.
Ambalaj 1 kg, calitate
superioară GOST 9353-90. Cu
livrare 1 dată pe săptămînă.
Ambalaj 1 kg, calitate
superioară, GOST 572-60. Cu
livrare 1 dată pe săptămînă.

15800000-6
9

Crupă de mei

2

88 000

15800000-6
10

Crupă
,,Arpăcaş de
orz întreg, ”
(перловка)

kg

200

Mazăre uscată

Kg

600

Fasole uscată

Kg

600

Orez

Kg

1200

Hrişcă

Kg

900

Zahăr

kg

2000

Ambalaj 1 kg, calitate
superioară GOST5784-60. Cu
livrare 1 dată pe săptămînă.
Mazăre uscată jumătăţi, bob
şlefuit, calitate superioară,
ambalaj 1 kg., PT MD 6738869887-003:2005. Cu livrare
1 dată pe săptămînă.
Fasole uscate albe, de mărime
medie, ambalate a cîte 1 kg,
calitate superioară. GOST
26791-89. Cu livrare 1 dată pe
săptămînă.
Orez bob întreg, șlefuit, calitate
superioară, ambalaj 1 kg, GOST
6292-93. Cu livrarea 1 dată pe
săptămînă
Hrişcă boabe întregi, ambalaj 1
kg, calitate superioară, GOST
5550-74. Cu livrare 1 dată pe
săptămînă.
Alb din sfeclă de zahăr, 1 kg,
calitate superioară, glucoză de
1,5% ISO-9001, GOST 321-94.
Cu livrare 1 dată pe săptămînă.

15800000-6
11

15800000-6
12

15800000-6
13
15800000-6
14
15800000-6
15

Lotul 4 Halva
Kg

100

Halva cu cacao Kg

100

Halva cu alune

1
15800000-6
2

4 000
Ambalat în cutii de 3-5 kg,
calitate superioară, GOST 650294. Cu livrare 1 dată pe
săptămînă.
Ambalat în cutii de 3-5 kg,
calitate superioară, GOST 650294. Cu livrare 1 dată pe
săptămînă.

15800000-6

Lotul 5 Produse conservate
Cu fracţia masică de substanţe
uscate 25% calitatea superioară,
în borcane de sticlă greutatea
720 gr, produs natural, GOST
5081:2008. Cu livrare 1 dată pe
săptămînă.
În borcane de sticlă greutatea
0,6 gr., calitate superioară,
produs natural fără conservanţi,
GOST 15842-90. Cu livrare 1
dată pe săptămînă.
Suc din fructe natural(piersici)
limpezit, în borcane de sticlă 3
litri, calitatea superioară, fără
conservanţi, SM 183MBT50689. Cu livrare 1 dată pe
săptămînă.

15800000-6
1

Pastă de roşii

Kg

300

Mazăre verde
conservată

Kg

200

Litr.

1500

15800000-6
2

15800000-6

Suc de piersici
3

Suc din fructe(mere și
poamă) natural, limpezit, în
borcane de 3 litri, calitate
superioară, fără conservanți,
SM183MBT506-89. Cu
livrarea 1 dată pe săptămînă

15800000-6
4

15800000-6

Suc de merepoamă

Litri

1000

Apă dulce

Litri

200

In sticle de plastic de 1.5 l, In

5

asortiment cu gust de
portocala,lamie,gutuie,rodie
3

75 000

asemanator Letto
15800000-6

6

7

15800000-6

Ulei din
floarea
soarelui
Oțet 6%

Kg

1200

Lit.

30

Dublu rafinat, dezodorizat, în
sticle de 1 litru, calitate
superioară, PTMD 6705691233-001:2002 sau GOST
1129-33. Cu livrare 1 dată pe
săptămînă.
Sticle de 0,5 litri. Cu livrare 1
dată pe săptămînă.

Lotul 6 Fructe uscate

1

Prune uscate
(fără sâmburi)

kg

200

Stafide

Kg

120

15800000-6
2

13500
Prune uscate fără sâmbure,
ambalaj – 10 kg, calitate
superioară, prelucrate fără
conservanţi., GOST 28561-90.
Cu livrare 1 dată pe săptămînă.
Calitate superioară din struguri
albi, ambalaj – pachet 200 gr,
GOST 51074-2003. Cu livrare 1
dată pe săptămînă.

15800000-6

Lotul 7 Ouă
Ouă dietetice de găină, categoria
B cu greutatea nu mai mică de
65 gr., ştampilate, calitate
superioară, SM 89:1997. Cu
livrare 1 dată pe săptămînă.

15800000-6

Ouă

1

Buc.

17000

15000

Lotul 8 Condimente
15800000-6
1

Bicarbonat de
Na

Kg

5

Drojdie uscată

Kg

15

Sare iodată

Kg

800

Usturoi
granulat

Kg

1,0

În pacheţele de 0,5 kg. GOST
2156-76. Cu livrare 1 dată pe
săptămînă.
Drojdie uscată în pacheţele (50 80 gr), calitate superioară, ST
1/2013. Cu livrare 1 dată pe
săptămînă.
Sare alimentară iodată, ambalaj
1 kg, pachet de polietilenă,
GOST 13830-97. Cu livrare 1
dată pe săptămînă.
Pacheţel, granulat, 0,1-0,2 gr.
Cu livrare 1 dată pe săptămînă.

15800000-6
2
15800000-6
3
4

15800000-6

Ambalaj 200gr, fără conservanți, cu
valoare energetică mai puțin 300
kcal la 100 gr., Conținut de zahăr
mai puțin de 15 gr la 100 gr. GOST
18488-200. Cu livrare 1 dată pe
săptămînă.

15800000-6

Peltea (chiseli)

5

Kg

150

15800000-6

Condimente

Kg

5,0

Foi de dafin

Kg

2,0

Piper negru în
boabe

Kg

6,0

Cacao

Kg

20

15800000-6

Praf de copt

Kg

2

15800000-6

Semințe de

Kg

10

6

Condiment universal 15 legume
și mirodenii” În pachețele de
750gr, GOST 17594-81. Cu
livrare 1 dată pe săptămînă.
Frunză de dafin, în pachetele de
polietilenă, GOST 17594-81. Cu
livrare 1 dată pe săptămînă.
Piper negru boabe, În pachețele
de polietilenă, GOST 29050-91.
Cu livrare 1 dată pe săptămînă.
Cu conţinut redus de grăsime,
ambalaj de 200 gr. GOST 10876. Cu livrare 1 dată pe
săptămînă.
Ambala 500g fiecare, uscata si
fara miros strain
Ambalaj vacuum, 200g pentru

15800000-6
7
15800000-6
8
15800000-6
9

10
11

4

14000

fiecare, uscata fi fara miros
strain

susan
Lotul 9 Ceai,cafea

Ceai verde, frunze întregi,
calitate superioară, ambalat câte
500g, GOST 1937-90. Cu
livrare 1 dată pe săptămînă.
Ceai negru, frunze întregi,
calitate superioară, ambalat câte
500g, GOST 1937-90. Cu
livrare 1 dată pe săptămînă.
Cafea naturală solubilă
sublimată.Ambalat în vacum
pachet cu zip, pentru deschidere
multiplă(100-400g).

15800000-6
1

Ceai verde

Kg

15

Ceai negru

Kg

20

Cafea solubilă

Kg

70

15800000-6
2
15800000-6
3

19 000

Lotul 10 Carne
Fileu de pui Broiler, înghețat,
fierbere rapidă, calitatate
superioară, ambalaj – 1-5 kg,
GOST 25391-82. . Cu livrare de
2 ori pe săptămînă.
Pulpe de pui Broiler, 5
kg,îngheţat, fierbere rapidă,
calitate superioară, GOST
25391-82. . Cu livrare de 2 ori
pe săptămînă.
Carne de porc fără os, și fără
ciorici proaspătă, refrigerată,
grosimea grăsimii de 2 cm,
GOST 7724-77. . Cu livrare de
2 ori pe săptămînă..
Fileu-carne de viţel, proaspătă,
refrigerată, fără os, categoria I,
calitatea superioară, ambalaj nu
mai mare de 2 kg, GOST 77955. Cu livrare de 2 ori pe
săptămînă.

15800000-6
1

Fileu de pui f/a
Kg
os

1500

Pulpe de pui

Kg

1500

Carne de porc
fără os

Kg

1500

Carne de vită

Kg

1200

Rulada de
gaina

Kg

800

Kg

800

15800000-6
2

15800000-6
3

380 000

15800000-6
4

15800000-6
5

Fiartă,calitate
superioară,termenul de
valabilitate 6 zile. Cu livrare 1
dată pe săptămînă.
Fierte din carne de porc, carne
de vită, lapte.Ambalaj vacum a
câte 6-12 buc. Termenul de
valabilitate nu mai mic de 10
zile. Cu livrare 1 dată pe
săptămînă.

15800000-6

Crenvuște
„Lacta”

6

Lotul 11 Produse lactate
15800000-6
1

2

Lapte
pasteurizat

Kg

15000

Chefir

Kg

8000

Lapte de vaci pasterizat, 2,5%
grăsime, în pachete de
polietilenă 1,0 litru, produs
natural, GOST 13277-79. Cu
livrare de 3 ori pe săptămînă.
2,5% grăsime, în pachete de
polietilenă 0,5 kg, GOST 492984. Cu livrare de 3 ori pe
săptămînă.

15800000-6

15% grăsime, în pachete de

15800000-6
5

250000

Smîntînă

Kg

500

Kg

1300

polietilenă 0,5 kg, SF
38582269:2011, SM 196. Cu
livrare de 3 ori pe săptămînă.

3

Din smîntînă dulce, nesărat,
72,5% grăsime, fără adaos de
grăsimi vegetale, ambalajpachet 200 gr, GOST 37-91. Cu
livrare de 3 ori pe săptămînă.

15800000-6
4

Unt

Lotul 12 Produse cu cheag
1

Brînză de vaci

Kg

3000

Cașcaval
“Rasiiskii”

Kg

750

15800000-6
2

Lotul 13 Iaurt
15800000-6

Iaurt

1

Buc

49 000

Iaurt cremos cu fructe,
ambalat în pahare din plastic,
cu masa netă de 125g.HG
nr.61 din 05.07,2010; HG
nr.221 din 16.03.2009, Cu
livrare o dată pe săptămână.

10300

Lotul 14

148 000

9% grăsime, pungă de 3 kg,
calitate superioară, PT MD 6700400053-058:2006. Cu livrare
de 3 ori pe săptămînă.
50% grăsime, calitatea
superioară, ambalaj 3– 5kg, SM
218:2001 sau GOST 76-16-85.
Cu livrare de 3 ori pe săptămînă.

15800000-6

Produse din pește
50 000

15800000-6
1
2

15800000-6

Pește „Mintai”
congelat

Kg

1300

Fileu de
scumbrie

Kg

300

Eviscerat, fără cap și intestine.În
ambalaj de 10-25 kg. Cu livrare
de 2 ori pe săptămînă.
Hering sărat,ambalat 2,0 kg. Cu
livrare de 2 ori pe săptămînă.

Lotul 15 Carne înăbușită
15800000-6
1

2

Carne
înăbușită de
porc
15800000-6 Carne
înăbușită de
vită

7000

buc

100

În borcane din sticlă de 500 gr.
Cu livrare 1 data pe lună

buc

100

În borcane din sticlă de 500 gr.
Cu livrare 1 data pe lună

Valoarea estimativă totală fara TVA

1 269 500

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
(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: de la 04.01.2021 pînă
la 31.07.2021 la depozitul Centrului de plasament temporar pentru copii cu dizabilități
mun.Orhei
6

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.07.2021
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat
numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
(indicați da sau 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
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

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 informațiile solicitate
(DUAE, documentație):
Nr.
d/o

Descrierea criteriului/cerinței

1.

Certificat de înregistrare a întreprinderii
sau Decizie

2.

Certificat de atribuire a contului bancar

3.

Certificat de efectuare sistematică a plăţii
impozitelor,contribuţiilor

4.

Ultimul raport financiar

5.

Oferta

6.

Specificația tehnică și de preț

7.

Certificat de conformitate /(Declarația de
conformitate – pentru produsele lactate)

8.

Garanţia pentru ofertă

9.

Autorizaţia sanitară veterinară de
funcţionare a agentului economic
participant
Autorizaţia sanitar-veterinară pe unitate
de transport

10.
11.

Lista fondatorilor operatorilor economici
– nume, prenume, cod personal

12.

Certificat de deţinere a abatorului sau
contract cu asemenea abator.

13.

Certificat de calitate şi de provenienţă a
materiei prime ( făină , grîu )
Confirmare de diţinere a stocului de
făină/grîu, necesar îndeplinirii
contractului de achiziţie pe o perioadă de
cel puţin 10 zile
Certificat de deţinere a laboratorului
atestat pentru efectuarea controlului
permanent asupra calităţii sau contract
cu asemenea laborator.

14.

15.

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

copie emis de Camera Înregistrării de
Stat (Ministerul Dezvoltării
Informaţionale), confirmată prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei
participantului
copie eliberat de banca deţinătoare de
cont
copie eliberat de Inspectoratul Fiscal
(valabilitatea certificatului-conform
cerinţelor Inspectoratului Fiscal al
Republicii Moldova)
copie confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului F.3.1
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului F.4.1; 4.2.
eliberat de Organismul de certificare
acreditat în sistemul Naţional de
Acreditare - confirmată prin ştampila
umedă şi semnătura participantului si
solicitantului, cît şi a organului
emitent (pentru produsele de origine
animalieră,pasare).
Conform F 3.2 din Documentația
Standard
copia semnată şi ştampilată de
participant

Obligatoriu

copie confirmată prin semnătura şi
ştampilată de participant
copia semnată şi ştampilată de
participant

Obligatoriu

Eliberat de către organele
competente, copie confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului
copie -confirmat prin semnătura şi
ştampila participantului
copie - confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului

Obligatoriu

Eliberat de către organele
competente, copie confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului

Obligatoriu

7

Obligatoriu
Obligatoriu

Obligatoriu
Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu
Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu
Obligatoriu

Certificat pentru confirmarea capacităţii
executării calitative a contractului de
achiziţie
«Certificat de inspecţie a calităţii
cerealelor şi a derivatelor cerealelor»,
eliberat de Agenţia Naţională pentru
Siguranţa Alimentelor

16.

17.

original – eliberat de participant , care
reflectă următoarea informaţie :
experienţa acumulată , performanţele
copie - confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului

Obligatoriu

Obligatoriu

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): nu se
aplică
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu
se aplică
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț pe
lot
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic,
precum și ponderile lor: nu se aplică
Nr.
d/o

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

Nu se aplica

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

până la: [ora exactă] conform informației din SIA RSAP

-

pe: [data] ___________ conform informației din 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: 60 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

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”.
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:
Limba de Stat
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri
ale Uniunii Europene: nu se aplică
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

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) și referința (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:iulie 2021
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost
publicat un astfel de
anunţ:__09.11.2020_________________________________________
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:18.11.2020
33. 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
Se acceptă
de participare
sistemul de comenzi electronice
Nu se acceptă
facturarea electronică
Se acceptă
plățile electronice
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 se aplică
(se specifică da sau nu)

35. Alte informații relevante:
______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru: ________________Tcacenco Zinaida
L.Ș.
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