ANUNŢ DE PARTICIPARE
privind achizitionarea Divesrse prosuse alimentare pentru simestrul II anul 2020
perioada 01.07.2020-31.12.2020
prin procedura de achizitie LICITATIE DESCHISA
1. Denumirea autorităţii contractante: Centrul de plasament temporar pentru copii cu
dizabilitati or.Hînceşti
2. IDNO: 1007601000609
3. Adresa :mun.Hincesti,str.Marinescu 16
4. Numarul de telefon/fax :0269-2-23-62; 0269-2-02-42; 0269-2-42-75
5. Adresa de e-mail si de internet a autoritatii contractante: casainternat00@mail.ru
6. Cod CPV: 15800000-6
7. Tipul autoritatii contractante si obiectul principal de activitate (daca este cazul,mentiunea
ca autoritatea contractata este o autoritate centrala de achizitie sau ca achizitia implica o
alta forma de achizitie comuna): Autoritate contractanta- buget de stat
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe
la procedura de achiziţie Licitaţie publică privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor
bunuri:

Cod CPV
Nr
LOTUL 1 Piine
1
15811100-7

2

15811100-7

Denumirea
bunurilor/serviciilor/
lucrarilor solicitate

U/M

Cant

Specificarea tehnica
deplina solicitata,
Standarde de referinta

Valoarea
estimata
73200.00

Pîine alba-franzela

kg

9300

Pîine din amestec de
făină de grîu şi secară

kg

6975

LOTUL 2 Paste fainoase
3
15850000-1 Paste fainoase diverse kg
(scoici,bantulete,sfred
elusi,spaghete)
Digitally signed by Iacub Elizaveta
Date: 2020.05.22 12:21:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Paine alba din griu,
calitate superioara,
fortificata, feliata si
ambalata, etichetata,,
de 0.5kg
Paine cu amestec de
secara , calitate
superioara, fortificata,
feliata si ambalata,
etichetata, de 0.5-0.6kg
13500

1350

Calitate superioara din
făină de grîu dur,
calitatea I, Categoria A,
ambalaj 5 kg, GOST
875-92HG775 DIN
03.07.2007

LOTUL 3 Crupe
4
15613311-1

Crupa de porumb

kg

500

5

15613380-5

Fulgi de ovas

kg

1350

6

15613000-8

Hrisca

kg

900

7

15614100-6

Orez rotund

kg

2000

8

03144000-2

Crupa de arpacas

kg

900

9

15625000-5

Crupa de gris

kg

1000

10

03111400-7

Crupa de orz marunte

kg

450

11

Crupa de mei

kg

450

LOTUL 4 Oua
12 03142500-3

Oua de gaina

Buc

35000

LOTUL 5 Diverse produse alimentare
13 15842300-5 Napoletane cu halva
si lapte topit

kg

600

În cutii a cîte 4-5 kg
GOST 14031-68,

14

kg

300

Biscuiţi cu lapte
calitatea superioară,
100 % produs natural

15821200-1

103000
Ambalaj 1 kg , calitatea
superioară, GOST
14176-69 HG 434 DIN
24.05.2010,
Fulgi de ovas marunt de
culoare deschisa în
ambalaj cîte 1 kg,
GOST 21149-93
Hrişcă boabe întregi, în
ambalaj cîte 1kg,
calitatea superioară
,etichetat, GOST 5529012
Orez bob întreg rorund
, şlefuit, calitate
superioară, în ambalaj
cîte 1kg etichetat
,GOST 6292-93
în ambalaj cîte 1kg
fractie marunta
Ambalaj 1 kg, calitate
superioară GOST 702297
Ambalaj in pachete
cite 1kg , calitatea
superioară ,etichetat.
Ambalaj in pachete
cite 1kg , calitatea
superioară ,etichetat
42000.00

Biscuiti cu lapte topit

Ouă dietice de găină ,
categoria B cu
greutatea nu mai mică
de 65 gr, ştampilate,
calitatea superioară,
curate, cu denumirea
intreprinderii
avicole,termen de
valabilitate
27000.00

15

15821200-1

LOTUL 6 Zefir
16 15842300-5
LOTUL 7
17

Biscuiti de casa

kg

300

fără adausuri, ambalaj
4-5 kg
GOST 24901-89,
calitatea superioară,
100 % produs natural
fără adausuri, ambalaj
4-5 kg
GOST 24901-89,
21000.00

Zefir alb
Drojdie
Drojdie

kg

600

Alb în cutii a cîte 3-3.5
kg GOST 6441-96,
1500.00

kg

15

DROJDIE PROASPATA
50gr

LOTUL 8 Peste inghetat
18 15232000-5 Peste inghetat HEC,
trunchi

kg

2700

Trunchi, Fără cap,cu
congelare uscata,fara
glazura de
ghiata,inghetat o
singura data, ambalaj
10 kg in cutii de carton ,
calitatea superioară
,greutatea unui peste
nu mai putin de 0.3 kg
,etichetat, GOST 2005796.HG 520 din
22.06.2010

LOTUL 9 Ulei vegetal
19 15421000-5 Ulei de floarea
soarelui

l

500

Din seminte de floarea
soarelui,Dublu rafinat
dezodorizat, în sticle de
1 litru, calitatea
superioară,
PTMD 67-05691233001:2002 sau GOST
1129-33,

LOTUL 10 Mazare verde
20 03221221-1 Mazare verde
conservata

LOTUL 11 Magiun

135000.00

9500.00

7500
kg

400

În borcane de sticlă
,mazare verde din
soiuri bob
zbircit,greutatea 700
gr, calitatea superioară
, produs natural fără
conservanti, GOST
15842-90 din
23.12.2010 HG 520 din
22.06.2010
15000.00

21

15332200-6

Magiun de prune cu
mere

LOTUL 12 Pasta de rosii
22 15331134-5 Pasta din rosii

LOTUL 13 Suc
23 15321600-0

LOTUL 14 Zahar
24 15831000-2

kg

450

Calitate superioară,
consistent, ambalat în
borcane de sticlă de
700-860gr, fără
conservanţi
7000.00

kg

350

25%, calitatea I din rosii
des, în borcane cu
greutatea de 720 gr,
SM 247:2004,
137000.00

Suc de fructe

l

5000

Asortiment de fructe
inclusiv citrice,( ambalaj
200 ml (25000 pachete
mici ), tetrapac
12000.00

Zahar

kg

1000

In pachete a cite 1 kg
SF1241-123;022

LOTUL 15 Sare
25

5000.00

15872400-5

Sare iodata

kg

500

In pachete de 1 kg

15872400-5
LOTUL 16 Otet
26 15863000-5

Sare gemna

kg

500

In pachete de 1 kg

Otet de mere

l

100

Recipient sticlă sau
plastic de 1 litru, SM
196

LOTUL 17 Ceai si Cacao
27 15864100-3 Ceai

kg

60

28

kg

60

în pachete a cite 100 gr
,negru,Frunze,ceylon,
calitatea superioara
Cu conţinut redus de
grăsime, ambalat în
pachete de 100 gr Extra

LOTUL 18 Bomboane
29 15842310-8 Bomboane cu aroma
de lamie

kg

150

30

15842310-8

Bomboane batonase

kg

150

31

15842300-5

Cadouri pentru Anul
Nou

buc

250

15841000-5

800.00

Cacao pudra

LOTUL 19 Lactate
32 15511100-4 Lapte

20000.00

25000.00
Ambalate in cutii de
carton 3 kg , GOST
4570-93,
Ambalate in cutii de
carton GOST 4570-93,
Asortiment ,0.500 kg
bucata,
320000.00
lit

18600

Pasterizat 2.5%,în
pachete a cite 1 lit . in
pachet
polietilena,pasterizat

33

15512000-0

Smintina

34

15551310-1

Chefir bio

LOTUL 20 Cascaval
35 15543200-8 Cascaval cu cheag tare

LOTUL 21 Brinza
36 15542000-9

LOTUL 22 Unt
37 15530000-2

LOTUL 23 Iaurt
38 15551300-8

kg

l

465

9000

sau sterilizat,
GOST 13277-79
În pachet politenă a
cite 500 gr , de 15%
grasime
TU 10.02.789.09-89 SM
196,etichetata
Bio chefir ambalat în
pachete 500 gr, 2.5%,
fara indulcitori
artificiali,
45000.00

kg

450

Brinza cu cheag tare,
cascaval 45-50%, HG 520
DIN 22.06.2010.
omogenizat, fara gust si
miros strain Ambalat a
cite 2 kg calitate
superioară,

59200.00
Brinza din lapte de
vaci

kg

1260

5% grăsime, pungă 2 -5
kg, calitate
superioară,fara gust si
miros srain,
Moale,onctuoasa sau
faramicioasa. HG 520
GIN 22.06.2010
,etichetata.

276000.00
Unt din smintina dulce

kg

2300

Din smîntînă
dulce,nesărat , 72,5 %
grăsime animaliera, fără
adaos de grăsimi
vegetale în pachete de
0.200 gr
GOST 14176-69, calitatea
superioara, etichetat.

30000.00
Iaurt

LOTUL 24 Branzica glazurata
39 15540000-5 Branzica glazurata cu
implutura
LOTUL 25 Condimente
40 15800000-6 Sare de lamie

buc

6000

100 gr/ buc-5%
grăsime, ,fara adaos de
grasimi vegetale.
26000.00

buc

6000

Ambalate a cite 50 gr,
10000.00

pac

800

în pachet de 20 gr
GOST908-2004

41

15872100-2

Piper negru

pac

600

42

15872300-4

Frunze dafin

pac

100

LOTUL 26 Halva
43 15332200-6

11300.00
Halva

LOTUL 27 Fructe uscate
44 15332410-1 Fructe uscate

kg

450

kg

350

kg

1200

46

kg

1000

Mazare uscata

LOTUL 29 Carne de pui
47 15111100-0 Piept de pui

LOTUL 30 Carne de porc
48 15111100-0 Carne de porc

în cutii de carton a cite
3-5 kg ,Halva simpla din
miez de floarea soarelui

25000.00

LOTUL 28 Fasole si mazare uscate
45 15331130-7 Fasole uscate

03212213-6

Piper negru macinat in
pachete de 20 gr
Frunze uscate de
dafin.ambalaj in
pachete 20 gr.

In asortiment
(mere,prune, pere)
uscate fara fum,
ambalaj cite 3-5 kg
35000.00
Fasole uscate albe, de
mărime
medie,ambalate 1 kg,
calitate superioară anul
producerii 2019,
Despicata
,galbena,jumatati,calita
te superioara, fara
impuritati.ambalat cite
1 kg,etichetata,
100000.00

kg

2000

Piept de pui refrigerat,
fara ghiata, fara
piele,fara os .ambalaj 15 kg, Se livreaza cu
transport care detine
regim termic special,
livrare la solicitare,Acte
ce denota calitatea
produsului :certif. De
conformitate,la
momentul livrarii sa fie
insotit de certificat
sanitar-veterinar.
73000.00

kg

1000

Fileu-carne de porc
proaspătă refrigerată
fără os,categoria 1,
calitatea I, ambalaj nu
mai mare de 5

kg,Suprafata umeda
dar nelipicioasa, fara
miros strain, fara
grasime , GOST 779-55.
Se livreaza cu transport
care detine regim
termic special, livrare la
solicitare,Acte ce
denota calitatea
produsului :certif. De
conformitate,la
momentul livrarii sa fie
insotit de certificat
sanitar-veterinar.
LOTUL 31Carne de vita
49 15111100-0 Carne de vita

60000.00
kg

700

Fileu-carne de viţel
proaspătă refrigerată
fără os,categoria 1,
calitatea I, ambalaj nu
mai mare de 5
kg,Suprafata umeda
dar nelipicioasa, fara
miros strain, fara
grasime , GOST 779-55.
Se livreaza cu transport
care detine regim
termic special, livrare la
solicitare,Acte ce
denota calitatea
produsului :certif. De
conformitate,la
momentul livrarii sa fie
insotit de certificat
sanitar-veterinar.

Lotul 32 Crenvusti
50

15131120-2

NOTA:

77000.00
Crenvusti

kg

900

Din carne de gaina si
vita
degresată, refrigerate,
fără grăsimi vegetale ,
calitatea superioară,
amblate in membrana
naturala. Impachetate
cite 2 kg

a) Agentul Economic garanteaza Livrarea şi Descărcarea produselor alimentare,(oferirea
serviciilor hamaliere pentru pozitiile castigate), cu cantitatea strict solicitată conform
comenzilor (zilnic, săptămînal şi lunar).
b) Obligatoriu toate produsele alimentare să fie ambalate şi marcate cu data producerii şi termenul
de valabilitate.
9.În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va
selecta):
1) Pentru mai multe loturi
10.Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
11.Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Livrarea produselor alimentare
incepind cu 01.07.2020 pina la 31.12.2020 la comanda autoritatii contractate cu transportul furnizorului
(livrarea in zilele luni- vineri)
12.Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2020
13.Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul
unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplica
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 aplica
(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

1

Denumirea documentului/cerinţei
Documente prin care se dovedeşte
îndeplinirea cerinţei
Declaraţia pe proprie răspundere completată în
confrmitate cu Formularul (F 3.4)

Cerinţe suplimentare Obligativitate
faţă de document
a
Original sau copie
autentificată în modul
corespunzător

Obligatoriu

Original sau copie
autentificată în modul
corespunzător

Obligatoriu

Documente edificatoare cum ar fi certificate
constatatoare eliberate de autoritatea
competentă, în original sau copie legalizată
din care să rezulte adresa şi obiectul de
activitate al societăţii.
2

 Certificat/decizie de înregistrare a
întreprinderii sau extras
În cazul unei persoane juridice non-profit, se
vor depune documente care să ateste că
persoana semnatară este autorizată să
desfăşoare activităţile ce fac obiectul
contractului, cum ar fi:
 Statutul cu modificările la zi

 Procese verbale relevante
Pentru a-şi demonstra capacitatea de
exercitare a activităţii profesionale, operatorul
economic străin va prezenta documente din
ţara de origine care dovedesc forma de
înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct
de vedere profesional.
Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei
cerinţe trebuie prezentate următoarele
documente:

3

a. Certificat de atribuire a contului bancarcopie-eliberat de banca deţinătoare de
cont
b. Certificat de efectuare sistematică a
plăţii impozitelor, contribuţiilor-copieeliberat de Inspectoratul Fiscal
(valabilitatea certificatului – conform
cerinţelor Inspectoratului Fiscal al RM)
c. Ultimul raport-financiar-copieconfirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului.
d. Certificat de conformitate eliberat de
Organismul Naţional de Verificare a
conformităţii produselor- copia
originalului, confirmată prin ştampila şi
semnătura Participantului.
e. Delegaţia privind conduita etică şi
neimplicarea în practici frauduloase şi
corupere (F3.6)
f. Date despre Participant.
g. Garanţia pentru ofertă.
h. Oferta F4.1, F4.2
i. Autorizaţia sanitar-veterinară de
funcţionare(pentru produse alimentare)
eliberată de CSP
j. Paşaport sanitar al transportului

Original sau copie
autentificată în modul
corespunzător

Obligatoriu

Lista fondatorilor operatorilor economici
(numele, prenumele,codul personal)
k. Autorizaţia sanitar-veterinară de
funcţionare (pentru produse alimentare)
Obligatoriu

Documente obligatorii la procurarea
produselor de panificaţie

4

a. Certificat de calitate şi de provenienţă a
materiei prime (făină, grîu)
b. Confirmare de deţinere a stocului de
făină/grîu, necesar îndeplinirii
contractului de achiziţie pe o perioadă
de cel puţin 10 zile.
c. Certificat de deţinere a laboratorului

Original sau copie
autentificată în modul
corespunzător

atestat pentru efectuarea controlului
permanent asupra calităţii sau contract
cu un laborator.
Certificat pentru confirmarea capacităţii
executării calitative a contractului de achiziţie.
16.Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii
negociate), după caz nu se aplica
17.Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordulcadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitatie electronica conform SIA RSAP
18.Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplica
19.Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Pretul cel mai scazut si indeplinirea
tuturor cerintelor de calificare stipulate in anuntul de participare
20.Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și
ponderile lor:
Nr.

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

d/o
Nu se aplica
21.Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-

până la: *ora exactă+ Informatia o găsiți în SIA RSAP

-

pe: [data] Informatia o găsiți în 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 MTender
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 Statromana
27.Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii
Europene: Nu se aplica
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

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 aplica
30.În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:Nu se
aplica
31.Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de
anunţ:
32.Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP
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 de

Se acceptă

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 aplica
(se specifică da sau nu)
35.Alte informații relevante: nu

Pers. resp.: Gutu Lidia , sp.AP, tel: 0026920242

Conucatorul grupului de lucru :

Conducătorul grupului de lucru: Andrei Alexeev

El Iacub L.S.

L.Ș.

