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Lot 1

1

2

3

15000000-8 Crupe de griș

Arpacaș de orz
15000000-8
întreg

15000000-8 Fulgi de ovăs

RM

Crupe de gris. Aspect granulos, culoarea alb-gălbuie,
uniformă, conținut liber curgător, miros caracteristic,
fără cocoloașe. Gust caracteristic, puțin dulceag. Nu
Importator/Preambala se admite prezența insectelor sau a acrienilor în nici
tor: SRL
un stadiu de dezvoltare. Calitate superioară. HG nr.
"Vitalcomus"
68 din 29.01.2009. Ambalat în pachet de 1 kg,
eticheta vizibil imprimată cu toate elementele de
indentificare aplicată corespunzător pe fiecare
unitate de produs. Livrarea o data în saptamina

RM

Arpacas de orz intreg, miros caracteristic . Gust
caracteristic. Nu se admite prezența insectelor sau a
Importator/Preambala acrienilor în nici un stadiu de dezvoltare, calitate I,
Arpacas de orz intreg, ambalat în pachet
tor: SRL
HG nr. 68 din 29.01.2009. Ambalat în pachet de 1
de 1 kg miros caracteristic.
"Vitalcomus"
kg., eticheta vizibil imprimată cu toate elementele de
indentificare aplicată corespunzător pe fiecare
unitate de produs. Livrarea o data în saptamîna.

RM

Preambalator: SRL
"Almidec Grup"

Fulgi de ovas, mărunți, calit.sup, miros caracteristic,
fără miros de mucegai, de închis sau alt miros străin.
Gust caracteristic, puțin dulceag. Nu se admite
prezența insectelor sau a acrienilor în nici un stadiu
de dezvoltare. Ambalaj de l kg, HG nr. 68 din
29.01.2009. Livrarea o data în saptamînă.

Crupe de gris ambalat în pachet de 1 kg, .
Aspect granulos, culoarea alb-gălbuie,
HG nr.520 din
uniformă, conținut liber curgător, miros
22.06.2010
caracteristic, fără cocoloașe. Gust
GOST 7022-97
caracteristic, puțin dulceag. Ambalat în
pachet de 1 kg,

Fulgi de ovas, mărunți, miros
caracteristic, fără miros de mucegai, de
închis sau alt miros străin, ambalaj de l
kg

HG nr.520 din
22.06.2010
HG nr.1191din
23.12.2010

HG nr.520 din
22.06.2010
HG nr.1191din
23.12.2010

4

15000000-8 Crupe de grâu

RM

5

15000000-8 Hrișcă

RM

6

7

8

Crupă de
15000000-8
porumb

15000000-8 Crupa de mei

15000000-8 Făină de grâu

Crupe de griu, calit. superioara, miros caracteristic .
Nu se admite prezența insectelor sau a acrienilor în
Importator/Preambala nici un stadiu de dezvoltare. HG nr. 68 din
tor: SRL
29.01.2009. Ambalat în pachet de 1 kg., eticheta
"Vitalcomus"
vizibil imprimată cu toate elementele de indentificare
aplicată corespunzător pe fiecare unitate de produs.
Livrarea o data în saptamina.
Hrișca din boabe întregi de fierbere rapida, c/s.,
Importator/Preambala complet decorticate, miros caracteristic, Gust
specific. Nu se admite prezența insectelor sau a
tor: SRL
acrienilor în nici un stadiu de dezvoltare. HG nr. 68
"Vitalcomus"
din 29.01.2009, ambalaj de 1 kg, livrarea o data în
saptamîna
Crupa de porumb, c/s, miros caracteristic, fără miros
de mucegai, de închis, rozătoare sau alt miros străin.
Gust specific. Nu se admite prezența insectelor sau a
acrienilor în nici un stadiu de dezvoltare. În ambalaj
de polietelena de 1 kg,eticheta vizibil imprimată cu
toate elementele de indentificare aplicată
corespunzător pe fiecare unitate de produs. HG nr.
68 din 29.01.2009. Livrarea o data în saptamina

Crupe de griu, miros caracteristic
ambalat în pachet de 1 kg.

HG nr.520 din
22.06.2010
GOST 276-60

Hrișca din boabe întregi de fierbere
rapida, ambalaj de 1 kg.

HG nr.520 din
22.06.2010
GOST 5550-74

Crupa de porumb, miros caracteristic,
fără miros de mucegai, de închis,
rozătoare sau alt miros străin in ambalaj
de polietelena de 1 kg.

HG nr.520 din
22.06.2010
GOST 6002-69

RM

Preambalator: SRL
"Almidec Grup"

RM

Crupa de mei slefuita, complet decorticată,Nu se
admite prezența insectelor sau a acrienilor în nici un
Importator/Preambala stadiu de dezvoltare. c/s, HG nr. 68 din 29.01.2009,
HG nr.520 din
tor: SRL
În ambalaj de 1 kgeticheta vizibil imprimată cu toate Crupa de mei slefuita, in ambalaj de 1 kg 22.06.2010
"Vitalcomus"
elementele de indentificare aplicată corespunzător pe
GOST 572-60
fiecare unitate de produs. Livrarea o data în
saptamina.

RM

Faina de grîu (calitate superioara) albă sau albă cu
nuanță crem, fără miros strain. HG nr. 68 din
29.01.2009, Ambalat în pungă de hîrtie de min 1 kg
SRL "Beatrice Com" max 5kg., eticheta vizibil imprimată cu toate
elementele de indentificare aplicată corespunzător pe
fiecare unitate de produs. Livrarea o data în
saptamina

Faina de grîu (calitate superioara) albă
sau albă cu nuanță crem, fără miros
strain, ambalat în pungă de hîrtie de min
1 kg max 5kg.

HG nr.68 din 29.01.2009
HG nr.520 din
22.06.2010

9

10

11

12

15000000-8 Orez șlefuit

15000000-8 Crupă de orz

15000000-8 Mazăre uscată

Stafide fara
15000000-8
sîmburi

RM

RM

RM

RM

Orez șlefuit, bob rotund, fără spărtură, complet
decorticat, culoare albă, c/s, miros caracteristic. Nu
se admite prezența insectelor sau a acrienilor în nici
Importator/Preambala
un stadiu de dezvoltare. HG nr. 68 din 29.01.2009,
tor: SRL
ambalaj de 1 kg,eticheta vizibil imprimată cu toate
"Vitalcomus"
elementele de indentificare aplicată corespunzător pe
fiecare unitate de produs. Livrarea o data în
saptamîna
Crupă de orz, c/s, complet decorticat, c/s, miros
caracteristic, fără miros de mucegai, de închis,
rozătoare sau alt miros străin. Gust specific. Nu se
Importator/Preambala admite prezența insectelor sau a acrienilor în nici un
tor: SRL
stadiu de dezvoltare.Ambalat în pachet de 1 kg, HG
"Vitalcomus"
nr. 68 din 29.01.2009, eticheta vizibil imprimată cu
toate elementele de indentificare aplicată
corespunzător pe fiecare unitate de produs. Livrarea
o data în saptamina
Mazare uscata slefuita, c/s, miros caracteristic, Nu
se admite prezența insectelor sau a acrienilor în nici
'Sterviprod" RM
un stadiu de dezvoltare.HG nr. 2005 din 11.03.2009,
saci, livrarea o data în saptamina

Orez șlefuit, bob rotund, fără spărtură,
complet decorticat, culoare albă, , miros
caracteristic, ambalaj de 1 kg.

HG nr.520 din
22.06.2010 GOST 629293

Crupă de orz, complet decorticat,miros
caracteristic, fără miros de mucegai, de
închis, rozătoare sau alt miros străin,
ambalat în pachet de 1 kg

HG nr.520 din
22.06.2010
HG nr.1191din
23.12.2010

Mazare uscata slefuita, miros
caracteristic, saci.

HG nr.929 din
31.12.2009
HG nr.520 din
22.06.2010

Stafide fara sîmburi, c/s, ambalate in punga de
polietilena, la un gramaj net de 200 - 500g.
Compozitie: boabe uscate. Proprietati organoleptice:
Importator/Preambala
Stafide fara sîmburi, ambalate in punga
stafide intregi, curate, fara semne de infestare, urme
tor: SRL ''Coldor
de polietilena, la un gramaj net de 200 de mucegai, sau oricare alte caracteristici
Com"
500g.
organoleptice straine; cu gust si miros placut,
caracteristic. HG nr. 1523 din 29.12.2007, livrarea o
data în saptamina

HG nr.929 din
31.12.2009
HG nr.520 din
22.06.2010

Lot 3

1

Biscuiți pentru
15000000-8
diabetici

RM

'Sterviprod" RM

Biscuiți proaspeti cu un miros placut, nesfaramati ,
calitate superioara. Proprietati organoleptice: Forma
bine conturată.Culoare galben-auriu, Miros si gust
placut, specific, ;Consistența: crocanti, ușor
friabili.Ambalaj: Cutii de carton cu folie de PE, HG
nr. 775 din 03.07.2007. Livrarea o data în saptamina.

Biscuiți proaspeti cu un miros placut,
nesfaramati, forma bine conturată,
culoare galben-auriu, miros si gust placut,
ambalaj: cutii de carton cu folie.

HG nr.775 din
03.07.2007
HG nr.520 din
22.06.2010

2

Biscuiti
15000000-8 zaharosi (lapte
condensat)

RM

3

Biscuiti
15000000-8 zaharosi
(lămâie)

RM

4

15000000-8 Turte dulci

RM

5

15000000-8 Cacao-praf

6

Paste fainoase
15000000-8
(tăiței de casă)

RM

RM

'Sterviprod" RM

Biscuiti zaharosi cu arome de lapte condensat, faină
c/s, proaspeti cu un miros plăcut, nesfărâmați.
Proprietăți organoleptice: Forma bine
conturată.Culoare galben-auriu, Miros plăcut,
specific, fara miros străin (mucegai, rânced, ars);
Gust dulce, plăcut, specific, fără gust străin
(mucegai, rânced, ars).Consistența: crocanti, ușor
friabili. Ambalaj: Cutii de carton cu folie de PE, HG
nr. 775 din 03.07.2007 Livrarea o data în saptamina.
Biscuiti zaharosi cu arome de lămîie, faină c/s,
proaspeti cu un miros plăcut, nesfărâmați. Proprietăți
organoleptice: Forma bine conturată.Culoare galbenauriu, Miros plăcut, specific, fara miros străin
(mucegai, rânced, ars); Gust dulce, plăcut, specific,
fără gust străin (mucegai, rânced, ars).Consistența:
crocanti, ușor friabili. Ambalaj: Cutii de carton cu
folie de PE, HG nr. 775 din 03.07.2007 Livrarea o
data în saptamina.

Biscuiti zaharosi cu arome de lapte
condensat, faină proaspeti cu un miros
plăcut, nesfărâmați, culoare galben-auriu,
miros plăcut, specific, fara miros străin
(mucegai, rânced, ars); gust dulce, plăcut,
specific, fără gust străin (mucegai,
rânced, ars), consistența: crocanti, ușor
friabili. Ambalaj: Cutii de carton cu folie.

Biscuiti zaharosi cu arome de lămîie,
faină c/s, proaspeti cu un miros plăcut,
nesfărâmați. Proprietăți organoleptice:
Forma bine conturată. Culoare galben'Sterviprod" RM
auriu, Miros plăcut, specific, fara miros
străin (mucegai, rânced, ars); Gust dulce,
plăcut, specific, fără gust străin (mucegai,
rânced, ars).Consistența: crocanti, ușor
friabili. Ambalaj: Cutii de carton cu folie
Turte dulci din făină de calitate superioară cu aromă Turte dulci din făină de calitate
de cafea, proaspete cu un miros plăcut, nesfărâmate. superioară cu diferite arome, proaspete cu
un miros plăcut, nesfărâmate. Proprietăți
Proprietăți organoleptice: Forma bine conturată.
organoleptice: Forma bine conturată.
Miros plăcut, specific, fara miros străin (mucegai,
'Sterviprod" RM
Miros plăcut, specific, fara miros străin
rânced, ars); Gust dulce, plăcut, specific, fără gust
străin (mucegai, rânced, ars).Consistența: crocante, (mucegai, rânced, ars); Gust dulce,
plăcut, specific, fără gust străin (mucegai,
ușor friabili. Ambalaj: Cutii de carton cu folie de
rânced, ars).Consistența: crocante, ușor
PE, HG 775 din 03.07.2007
friabili. Ambalaj: Cutii de carton cu folie
Cacao-praf, c/s, ambalaj cu masa neta 100gr cu
Cacao-praf, ambalaj cu masa neta 100gr
marcarea producatorului(logotipul acestuia).
cu marcarea producatorului. Proprietati
Importator/Preambala Proprietati organoleptice: Pulbere fina, omogena,
organoleptice: Pulbere fina, omogena,
tor: SRL "Condiprod- fara aglomerari stabile, fara impuritati, de culoare
fara aglomerari stabile, fara impuritati, de
Com"
brun inchis, sau brun deschis, cu gust si miros placut, culoare brun inchis, sau brun deschis, cu
strain. HG 204 din 11.03.2009. Livrarea o data în 2 gust si miros placut.
saptamini
Paste fainoase (tăiței de casă) din faina dura, c/s,
Paste fainoase (tăiței de casă) suprafață
Suprafață netedă, fără urme de făină, translucide.
netedă, fără urme de făină, translucide.
Culoare alb-gălbuie uniformă, gust și miros
Culoare alb-gălbuie uniformă, gust și
Vitarina Prim SRL
caracteristic, fără gust și miros străin. Ambalate în
miros caracteristic, fără gust și miros
pungi de polipropilenă sau hartie, cu masa netă de la străin. Ambalate în pungi de
1 kg pînă la 5kg, HG 775 din 03.07.2007 livrarea o polipropilenă sau hartie, cu masa netă de
data în saptamina
la 1 kg pînă la 5kg

HG nr.775 din
03.07.2007
HG nr.520 din
22.06.2010

HG nr.775 din
03.07.2007
HG nr.520 din
22.06.2010

GOST 15810-96
HG nr.520 din
22.06.2010

HG nr.206 din
11.03.2009
HG nr.520 din
22.06.2010

HG nr.775 din
03.07.2007
HG nr.520 din
22.06.2010

7

8

Paste fainoase
(cornisoare
15000000-8 medii,
sfredelus, plate,
figurate)

15000000-8 Ceai negru

RM

RM

SRL "Garma-Grup"

Importator/Preambala
tor: SRL "CondiprodCom"

RM

Importator/Preambala
tor: SRL "CondiprodCom"

Vanilie
alimentara

RM

Importator/Preambala
tor: SRL "CondiprodCom"

Piper negru
macinat

RM

Importator/Preambala
tor: SRL "CondiprodCom"

9

15000000-8 Frunza de dafin

10

15000000-8

11

15000000-8

12

15000000-8

Otet de masa
6%

RM

"Roman &Co" SRL

13

15000000-8

Sare pentru uz
alimentar,

RM

Importator:
"SALROM-GRUP"
SRL

Paste fainoase din faina dura, grupa C, clasa 1, HG
775 din 03.07.2007 în asortiment (cornisoare medii,
sfredelus, plate, figurate), ambalate pachet de 1- 5
kg, Suprafata netedă, mată, fără urme de făină
neframantată. Ambalate în pungi de polipropilenă
sau hartie. Livrarea o data în saptamina
Ceai negru c/s, pentru consum colectiv, fără miros
închis, de mucegai, rînced sau alt miros particular
neplăcut străin, frunza întreaga, ambalaj
producătorului intact de 1 kg cu logotipul acestuia.
HG 206 din 11.03.20079, livrarea o data în 2
saptamini.
Frunze de dafin trebuie să fie întregi, neatacate de
insecte, nepătate, nemucegăite și să corespundă
standardelor și legislației în vigoare.
Aspect: Frunze de diverse dimensiuni, cu marginea
ușor ondulată, întregi, cu codița natural de
dimensiune medie. Pachet 10 - 20 g, livrarea o data
în 2 saptamini

Paste fainoase din faina dura, grupa C,
clasa 1, în asortiment (cornisoare medii,
sfredelus, plate, figurate), ambalate
pachet de 1- 5 kg, suprafata netedă,
mată, fără urme de făină neframantată,
ambalate în pungi de polipropilenă sau
hartie.

HG nr.775 din
03.07.2007
HG nr.520 din
22.06.2010

Ceai negru pentru consum colectiv, fără
miros închis, de mucegai, rînced sau alt
miros particular neplăcut străin, ambalaj
producătorului intact pina la 1 kg

HG nr.206 din
11.03.2009
GOST 1937-90

Frunze de dafin trebuie să fie întregi,
neatacate de insecte, nepătate,
nemucegăite și să corespundă
HG nr.520 din
standardelor și legislației în vigoare.
22.06.2010
Aspect: Frunze de diverse dimensiuni, cu GOST 17594-81
marginea ușor ondulată, întregi, cu codița
natural de dimensiune medie. Pachet 10 20 g.
HG nr.520 din
Vanilie alimentara ( ambalaj 2-5 gr), cu marcarea
Vanilie alimentara ( ambalaj1-5 gr), cu
22.06.2010
producatorului. Livrarea o dată pe săptămână
marcarea producatorului
HG nr. 221din
16.03.2009
Piper negru macinat, ambalajul producătorului intact Piper negru macinat, ambalajul
200 g. cu logotipul acestuia. Aspect: pulbere fină,
producătorului intact 10-200 g. Aspect:
HG nr.520 din
omogenă, de culoare maronie, cu gust și miros
pulbere fină, omogenă, de culoare
22.06.2010
caracteristic, plăcut, aromat, fără miros și gust străin. maronie, cu gust și miros caracteristic,
GOST 29050-91
Livrarea o data în 2 saptamini
plăcut, aromat, fără miros și gust străin.
Otet de masa 6%, lichid limpede până la opalescent,
fără sediment sau corpuri străine, culoare gălbuie,
uniform, cu gust acru specific, fără gust străin și
miros caracteristic materiei prime din care provine.
Sticle de 1 l, livrarea o data in 2 saptamini GOST
6968-76
Sare recristalizată pentru uz alimentar, pachet de 1
kg. Culoare alba, fără gust și miros străin, fără
corpuri străine. Livrarea o data în saptamînă

Otet de masa 6%, lichid limpede până la
opalescent, fără sediment sau corpuri
străine, culoare gălbuie, uniform, cu gust
acru specific, fără gust străin și miros
caracteristic materiei prime din care
provine. Sticle de 1L.
Sare pentru uz alimentar, pachet de 1 kg.
Culoare alba, fără gust și miros străin,
fără corpuri străine.

HG nr.1403 din
09.12.2008

HG nr.596 din
03.08.2011
GOST 13830-97

14

15

15000000-8

Drojdie de
panificație

15000000-8 Zahăr tos

Ofertantul: SRL "Lovis Angro"

RM

RM

Drojdie de panificatie presată, proaspata, ambalaj
Importator: "Augur- brichete 80 - 100 g Caracteristici senzoriale: de
Perla" SRL
culoare crem- deschis cu miros caracteristic. Tremen
''RODALS''
de păstrare la livrare nu mai puțin de 72 ore.
Certificat igienic. Livrarea o data în saptamina.
Zahar tos, produs rafinat obținut din sfecla de zahăr,
sub formd de cristale de granulație medie, omogenă,
uniforme, uscate, liber curgatoare. nelipicioase. Fara
IM "Sudzucher
aglomerari, fara corpuri străine, cu gust dulce, făra
Moldova" SA
miros sau gust strain, de culoare alb lucios,
umeditatea nu mai mult de 0,14%, saci nu mai mari
de 20 kg, HG 774 din 03.07.2007, livrarea o data în
saptamina

Adresa: str. Columna 170

Drojdie de panificatie presată, proaspata,
ambalaj brichete 80 - 100 g Caracteristici
HG nr.520 din
senzoriale: de culoare crem- deschis cu
22.06.2010
miros caracteristic. Tremen de păstrare la
livrare nu mai puțin de 72 ore.
Zahar tos, din sfecla de zahăr, sub formd
de cristale de granulație medie, omogenă,
uniforme, uscate, liber curgatoare.
nelipicioase, fara aglomerari, fara corpuri
străine, cu gust dulce, făra miros sau gust
strain, de culoare alb lucios saci.

Numele, Prenumele: Sofrone Lilian

HG nr.774 din
03.07.2007
HG nr.520 din
22.06.2010

În calitate de: Director

