ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziţionarea “Fructe, legume transformate, suc ”
prin procedura de achiziţie: de valoare mică
1. Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălţi
2. IDNO: 1003602150662
3. Adresa: MD3100, Republica Moldova, or. Bălţi, strada Iurie Gagarin, 114
4. Numărul de telefon/fax: 023124321
5. Adresa de e-mail a autorității contractante: imsp_sp@ms.md,
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. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri :
Nr.
d/o
lot

1

Cod
CPV

Denumirea
bunurilor
solicitate

Unitatea
de măsură

Fructe, legume si produse conexe
kg
Pastă de
15331428-3 rosii
kg
Majiun din
15332290-3 fructe
kg
Mazăre
15331462-3 verde
Fructe
kg
uscate
15332410-1

15321000-4

15330000-0

2
15330000-0

Suc de
fructe

l

Canti

Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referință

tatea

nu mai mic de 25% , ambalaj ≥
0,7kg, corespundere cu HG 520 din
22.06.10, livrare-1 dată/lună.
Sterilizat, ambalaj -0,7- 3,0 kg,HG
nr.216 din 27.02.2008, livrare1dată/lună.
Conservată,ambalaj ≥ 0,7l ,1
dată/lună, corespundere HG520 din
22.06.10.
H G nr.1253 din 29.12.2007, livrare1 dată/ lună, in asortiment.
Reconstituit, limpezit, în tetrapachet
≤ 2litru, Standart H G nr.1111 din
06.12.2010, livrare- 1dată/ lună.
Total lotul 1
Livrare din 01.10.21 Corespundere
HG 520 din 22.06.10, livrare- 1
dată/lună.
Livrare din 01.10.21 Corespundere
HG 520 din 22.06.10, livrare- 1
dată/lună.
Total lotul 2

400

400

150
200

150

kg
Castraveţi
muraţi

200
kg

Roșii
murate

200

Valoarea estimativă totală

Valoarea
estimată
(fără
TVA)

26266

7200
33466,0

8.

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta
(se va selecta):
 Pentru lotul întreg.

9.

Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.
1

10. Termenii și condițiile de livrare solicitați: în condiții DDP,INCOTERMS 2013, la comandă, în
timp de 3 zile lucrătoare , în perioada 12.07-31.12.21, castraveți și roșii murate- din
01.10.2021, timpul de livrare: ora 8.00 -16.00 luni-vineri;
11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021
12. 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):
Descrierea criteriului/cerinței

Nr.
d/o
1

Specificaţii tehnice

2

Specificaţii de preţ

3

Date despre participant

4

Certificat/declaraţie de conformitate/ de
inofensivitate
Autorizaţie sanitară de functionare a
operatorului economic
Autorizația sanitară pe unitate de
transport
Certificat de efectuare sistematică a
plăţii impozitelor,contribuţiilor la
bugetul național
Declaraţia privind conduita etică şi
neimplicarea în practici frauduloase şi de
corupere

5
6
7

8

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Nivelul minim
/obligativitatea

confirmată prin semnătura
participantului.
confirmată prin semnătura
participantului.
confirmată prin semnătura
participantului.
copie, confirmată de către Participant.

Obligatoriu

copie confirmată de către Participant.

Obligatoriu

copie confirmată prin semnătura şi
ştampilată de participant
Eliberat de SFS, copie, confirmată prin
semnătura Participantului

Obligatoriu

confirmată prin semnătura
participantului.

Obligatoriu

Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu

Obligatoriu

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire ( dacă este cazul specificaţi dacă se va utilize
acordul –cadru,sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): nu se aplică
14. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut pentru
lot;
15. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

până la: [ora exactă]: informaţia se găseşte în SIA RSAP

-

pe: [data]: informaţia se găseşte 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: 30 zile calendaristice;
18. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
19. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat;
20. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform platformei SIA RSAP
21. Alte informații relevante: : oferta se întocmeşte conform specificaţiilor din

modelul de contract plasat împreună cu anunţul.
Digitally signed
by Şchiopu
Valentina Șchiopu Valentina
Conducătorul
grupului
de lucru:
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