SPECIFICAȚIA DE PREȚ (F4.2)
Numărul licitației:
Denumirea licitației:

ocds-b3wdp1-MD-1602142150985
IMSP Spitalul Clinic Republican„Timofei Moșneaga

Data:
Lot:

13.11.2020
lactate

Pentru anul 2020

Co-dul CPV

Denumirea bunurilor

Unitatea
de
măsură

Cantitatea

Preț unitar
(fără TVA)

Preț unitar
(cu TVA)

Suma fără TVA

Suma cu TVA

Termen de
Livrare

Clasificație bugetară
(IBAN)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15511100-4 Lapte de vaci pasteriuzat 2,5% 1L

Lit

50000

9,26

10,00

462 962,96

500 000,00

Semestrul I, an. 2021,
la comandă

15511100-4 Lapte de vaci pasteriuzat 2,5% 0,5L

Lit

44500

12,04

13,00

535 648,15

578 500,00

Semestrul I, an. 2021,
la comandă

15500000-3 Chefir 2.5% 0,5L

kg

9000

13,43

14,50

120 833,33

130 500,00

Semestrul II, an.
2020, la comandă

15512100-1 Smântână 10%, 0,5L

kg

3000

23,15

25,00

69 444,44

75 000,00

Semestrul II, an.
2020, la comandă

15542000-9 Brânză de vaci 5%,

kg

5000

47,61

51,42

238 055,56

257 100,00

Semestrul II, an.
2020, la comandă

kg

9500

95,37

103,00

906 018,52

978 500,00

Semestrul II, an.
2020, la comandă

kg

3600

74,17

89,00

267 000,00

320 400,00

Semestrul II, an.
2020, la comandă

2 599 962,96

2 840 000,00

15530000-2

Unt de vacă, fara grăsimi vegetale,
72,5% ”Crestianscoe” 10 kg

15542000-8 Cascaval/ Brinza cu cheag tare 45%

Total

Semnat: ____________
Ofertantul: SRL ”Serviabil”

Digitally signed by Tcaci Lilia
Date: 2020.11.13 01:26:20 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Angheluta Gheorghe În calitate de: Director Comercial.
Adresa: mun. Chișinău

str. Uzinelor 84

SPECIFICAȚIA TEHNICA (F4.1)
Numărul licitației:
Denumirea licitației:

ocds-b3wdp1-MD-1602142150985
Data:
IMSP Spitalul Clinic Republican„Timofei Moșneaga
Lot:

Co-dul CPV

Denumirea bunurilor

Modelul
articolului

Ţara de
origine

Produ-cătorul

1

2

3

4

5

15511100-4 Lapte de vaci pasteriuzat 2,5% 1L

RM

Lactis

15511100-4 Lapte de vaci pasteriuzat 2,5% 0,5L

RM

Lactis

15500000-3 Chefir 2.5% 0,5L

RM

Lactis

15512100-1 Smântână 10%, 0,5L

15542000-9 Brânză de vaci 5%,

15530000-2

Unt de vacă, fara grăsimi vegetale,
72,5% ”Crestianscoe” 10 kg

15542000-8 Cascaval/ Brinza cu cheag tare 45%

Semnat: ____________
Ofertantul: SRL ”Serviabil”

RM

RM

RM

RM

Lactis

Lactis

Lactis

Lactis

Specificarea tehnică deplină
solicitată de către autoritatea
contractantă

13.11.2020
lactate Pentru anul 2020

Specificarea tehnică deplină
propusă de către ofertant

6

8

Lapte de vaci pasteurizat 2,5%,ambalat în pachet
de polietilenă 1,0l. Produs natural 100%, fără
conservanți, fără lapte praf, fără adaosuri de
grăsimi vegetale, fără gust și miros străin
necaracteristic laptelui. Livrarea: Zilnic de la
orele 7.00 pînă la orele 9.00
Lapte de vaci pasteurizat 2,5%,ambalat în pachet
de polietilenă 0,5l. Produs natural 100%, fără
conservanți, fără lapte praf, fără adaosuri de
grăsimi vegetale, fără gust și miros străin
necaracteristic laptelui. Livrarea: Zilnic de la
orele 7.00 pînă la orele 9.00
Chefir 2,5%, ambalat în pachet de polietilenă
0,5l. Fără adaosuri de grăsimi vegetale, de
culoare albă până la albă cu nuanță puțin cremă,
fără gust și miros strain. Livrarea: Zilnic; de la
orele 7.00 pînă la orele 9.00
Smîntînă 10%, ambalat în pachet de polietilenă
0,5l. Produs natural cu consistență densă, gust
ușor de lapte pasteurizat, fără gust și miros
străin, fără adaosuri de grăsimi vegetale.Culoare
albă cu o nuanță gălbuie uniform în toată masa.
Livrarea: Zilnic de la orele 7.00 pînă la orele9.00
Brînză de vaci 5%, pasteurizată, ambalată a cite
5,0 kg. Produs natural, moale fără particule
perceptibile de proteină, gust slab acidulat, fără
adousuri de grăsimi vegetale, fără gust și miros
străin. Culoare albă până la galben deschis. O zi
in saptamana de la orele 7.00 pînă la orele 9.00
Unt nesărat 72,5%, fără adaos de grăsimi
vegetale în ambalaj de 10 kg, ţărănesc, Masă cu
luciu caracteristic, culoare alb-gălbuie, fără goluri
de aer sau picături vizibile de apă, fără
impurități, nu moale, fără miros de alterare.
Livrarea: Zilnic;de la orele 7.00 pînă la orele 9.00

Lapte de vaci pasteurizat 2,5%,ambalat în pachet de
polietilenă 1,0l. Produs natural 100%, fără
conservanți, fără lapte praf, fără adaosuri de grăsimi
vegetale, fără gust și miros străin necaracteristic
laptelui. Livrarea: Zilnic de la orele 7.00 pînă la orele
9.00
Lapte de vaci pasteurizat 2,5%,ambalat în pachet de
polietilenă 0,5l. Produs natural 100%, fără
conservanți, fără lapte praf, fără adaosuri de grăsimi
vegetale, fără gust și miros străin necaracteristic
laptelui. Livrarea: Zilnic de la orele 7.00 pînă la orele
9.00
Chefir 2,5%, ambalat în pachet de polietilenă 0,5l.
Fără adaosuri de grăsimi vegetale, de culoare albă
până la albă cu nuanță puțin cremă, fără gust și
miros strain. Livrarea: Zilnic; de la orele 7.00 pînă la
orele 9.00
Smîntînă 10%, ambalat în pachet de polietilenă 0,5l.
Produs natural cu consistență densă, gust ușor de
lapte pasteurizat, fără gust și miros străin, fără
adaosuri de grăsimi vegetale.Culoare albă cu o
nuanță gălbuie uniform în toată masa. Livrarea:
Zilnic de la orele 7.00 pînă la orele9.00
Brînză de vaci 5%, pasteurizată, ambalată a cite 5,0
kg. Produs natural, moale fără particule perceptibile
de proteină, gust slab acidulat, fără adousuri de
grăsimi vegetale, fără gust și miros străin. Culoare
albă până la galben deschis. O zi in saptamana de la
orele 7.00 pînă la orele 9.00
Unt nesărat 72,5%, fără adaos de grăsimi vegetale în
ambalaj de 10 kg, ţărănesc, Masă cu luciu
caracteristic, culoare alb-gălbuie, fără goluri de aer
sau picături vizibile de apă, fără
impurități, nu moale, fără miros de alterare. Livrarea:
Zilnic;de la orele 7.00 pînă la orele 9.00

Standarde de referinţă

GOST-13277-79
HG 611 din 05.07.2010

GOST-13277-79
HG 611 din 05.07.2010

GOST 4929-84
HG 611 din 05.07.2010

TU 10020278909-89
HG 611 din 05.07.2010

PTMD 67-00400053-058
HG 611 din 05.07.2010

GOST 37-91
HG 611 din 05.07.2010

Brînză cu cheag tare/brînză maturată
Brînză cu cheag tare/brînză maturată tare/cașcaval - SM 218:2001
tare/cașcaval - nepicant,cu conținut de grăsime
nepicant,cu conținut de grăsime raportat la
PTMD 6738869887-004
raportat la substanța uscată 45-50%. Coajă
substanța uscată 45-50%. Coajă
netedă, uniformă, fără crăpături, fără mucegai,
netedă, uniformă, fără crăpături, fără mucegai,
curată, acoperită cu folie dinmaterial plastic
curată, acoperită cu folie dinmaterial plastic netedă,
netedă, bine aplicată sau cu un strat de
bine aplicată sau cu un strat de parafinăuniform.
parafinăuniform. Produs natural fără adaosuri de
Produs natural fără adaosuri de grăsimi
grăsimi vegetale.Livrarea: De 3ori pe saptamana, vegetale.Livrarea: De 3ori pe saptamana, de la orele
de la orele 7.00 pînă la orele 9.00
7.00 pînă la orele 9.00

Angheluta Gheorghe În calitate de: Director Comercial.
Adresa: mun. Chișinău

str. Uzinelor 84

Formularul ofertei (F3.1)
Data depunerii ofertei:
Procedura de achiziție Nr.:
Către:

13.11.2020
ocds-b3wdp1-MD-1602142150985
IMSP Spitalul Clinic Republican„Timofei

SRL Serviabil FPC declară că:
a) Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr.
b) SRL Serviabil FPC se angajează să presteze, în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, următoarele
bunuri/servicii - Produse Lactate,
c)

Suma totală a ofertei fără TVA

Total :

2 599 962,96

LEI

d)

Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

Total :

2 840 000,00

LEI

e) Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA4.8., începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA5.2., va
rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
f)
În cazul acceptării prezentei oferte, _SRL Serviabil se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu FDA7, pentru executarea corespunzătoare a
contractului de achiziţie publică.
g)

Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

h) Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza
prevederilor legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice.

Semnat:_____ ___________________________________________
[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]
Nume:___Angheluta Gheorghe__
În calitate de: ____manager vinzari____
Ofertantul: SRL Serviabil FPC
Adresa: mun. Chisinau, str. Uzinelor 84
Data
13.11.2020

