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ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea produselor nutriționale speciale
Cod CPV: 15880000-0
prin procedura de achiziție: COP

1. Denumirea autorității contractante: Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale
2. IDNO: 1007601011168
3. Adresa: Chișinău, bd. Decebal 72/2
4. Numărul de telefon/fax:0 (22) 55-30-77
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cspln.info@gmail.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): instituție publică extrașcolară;
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.
Denumirea
Descriere
Unitați
Cant

1

2

Aminoacizi
BCAA lichizi

Ambalajul va conține nu mai puțin
de 500 ml Componența 100 ml nu mai
puțin de:
L-Isoleucină – 1950 mg.
L-Leicină – 1350 mg.
L-Valină – 4450 mg.
Vitamina B6 – 3 mg
Termenul de valabilitate nu mai puțin de 6
luni

buc.

150

Stimulator de
testosteron
(Tribulus
Terrestris) în
formă de
capsule

Ambalajul va conține nu mai puțin
de 100 capsule. Componența 1 capsule nu
mai puțin de:
Tribulus Terrestris – 550 mg.
Concentrația saponinelor in
produs - 79 %
Termenul de valabilitate nu mai puțin de 6
luni

buc.

60
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3

4

5

L-Carnitină
concenrat
lichid

Ambalajul va conține nu mai puțin
de 1 litru. Componența 1 L nu mai puțin
de:
L-Carnitină – 100000 mg.
Vitamina B5 – 48 mg.
Vitamina B6 – 10 mg.
Termenul de valabilitate nu mai puțin de 6
luni

buc.

50

Aminoacizi
Beta-Alanină
în capsule

Ambalajul va conține nu mai puțin
de 80 de capsule. Componenta 1 capsule
nu mai puțin de:
Beta-Alanină – 1140 mg.
L-histidină – 80 mg.
Vitamina B5 – 9 mg.
Vitamina B6 – 2 mg.
Termenul de valabilitate nu mai puțin de 6
luni

buc.

100

buc.

60

buc.

40

buc.

50

buc.

40

Aminoacid
Taurină în
capsule

6

Complex
Omega 3 în
capsule

7

Aminoacizi
BCAA în
comprimate

8

Creatină
monohidrat în
capsule

Ambalajul va conține nu mai puțin
de 100 de capsule. Componența 1 capsule
nu mai puțin de:
Taurină – 890 mg.
Termenul de valabilitate nu mai puțin de 6
luni
Ambalajul va conține nu mai puțin
de 95 de capsule. Componența 1 capsule
nu mai puțin de:
Ulei de pește – 890 mg.
Acid cicosapentaenoic (EPA) – 280 mg.
Acid docosahexaenoic (DHA) – 190 mg.
Vitamina D3 – 7 u.m.
Termenul de valabilitate nu mai puțin de 6
luni
Ambalajul va conține nu mai puțin
de 90 de comprimate Componenta 1
comprimate nu mai puțin de:
L-Isoleucină – 890 mg.
L-Leucină – 230 mg.
L-Valină – 230 mg.
Termenul de valabilitate nu mai puțin de 6
luni
Ambalajul va conține nu mai puțin
de 100 de capsule. Componenta 1 capsule
nu mai puțin de:
Creatină monohidrat – 1200 mg.
Termenul de valabilitate nu mai puțin de 6
luni

2

9

Aminoacid LGlutamină în
capsule

10

L-Arginină Alfa
Ketoglutarat
(AACG)
aminoacid în
capsule

11

12

13

14

Complex
Carbohidratproteic
(Gainer)

Comlex preantrenament
(energizant)
lichid

Magneziu
citrat în formă
lichidă

Energizant în
formă de
comprimate
sublingvale

Ambalajul va conține nu mai puțin
de 100 de capsule. Componenta 1 capsule
nu mai puțin de:
L-Glutamină – 1350 mg.
Termenul de valabilitate nu mai puțin de 6
luni
Ambalajul va conține nu mai puțin
de 100 de capsule. Componența 1 capsule
nu mai puțin de:
L-arginină-alfa-ketoglutarat – 1200 mg.

Termenul de valabilitate nu mai puțin de 6
luni
Ambalajul va conține nu mai puțin
de 900 g. Componența 100 gr. nu mai
puțin de:
Carbohidrați - 56 gr.
Proteină - 18 gr.
Grăsime – 1.5 gr.
L-arginină-alfa-ketoglutarat - 650 mg.
Taurină - 350 mg.
Vitamina C - 30 mg.
Termenul de valabilitate nu mai puțin de 6
luni
Ambalajul va conține nu mai puțin
de 60 ml Componența 60 ml nu mai puțin
de:
Proteină - 1.2 mg.
Taurină - 800 mg.
L-carnitină - 400 mg.
L-arginină - 180 mg.
Extract de guarana - 650 mg.
Extract de ginseng – 60 mg.
Extract de ceai verde - 35 mg.
Termenul de valabilitate nu mai puțin de 6
luni

buc.

50

buc.

50

buc.

50

buc.

350

buc.

300

buc.

300

Ambalajul va conține nu mai puțin
de 60 ml Componența 60 ml nu mai puțin
de:
Magneziu citrat- 350 mg.
Vitamina B6 - 8 mg

Termenul de valabilitate nu mai puțin de 6
luni
Ambalajul va conține nu mai puțin
de 10 comprimate. Componența 1
comprimate nu mai puțin de:
Carbohidrați – 2.5 gr.
L-alanină – 240 mg.
Creatină monohidrat – 170 mg.
L-leucină – 35 mg.
Taurină – 30 mg.
L-carnosină – 20 mg.
L-isoleucină – 18 mg.
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15

16

Supliment
pentru
articulații în
formă de praf

Bandă adezivă

17

Complex de
vitamine și
minerale în
formă de
capsule

18

Aminoacizi în
formă lichidă

L-valină – 18 mg.
Cafeină – 7 mg.
Termenul de valabilitate nu mai puțin de 6
luni
Ambalajul va conține nu mai puțin
de 350 gr. Componența 100 gr. nu mai
puțin de:
Vitamina C - 350 mg.
Vitamina B6 - 18 mg.
Vitamina D - 30 mcg.
Peptide din colagen de pește – 43 000 mg.
Sulfat de Condroitină - 5 000 mg.
Sulfat de Glucozamină - 7000 mg.
Metilsulfonilmetan (MSM) - 1400 mg.
Extract de Boswellia serrata - 900 mg.
Hialuronat de sodiu - 90 mg.
Termenul de valabilitate nu mai puțin de 6
luni
Caracteristici : Lungimea nu mai puțin de
12 m. Lățimea nu mai puțin de - 3,5 cm.
Componența- Bumbac 100% , adeziv pe
bază de oxid de zinc.
Ambalajul va conține nu mai puțin
de 50 de capsule. Componenta 1 capsule
nu mai puțin de:
Vitamina D3 - 5 mcg.
Calciu- 350 mg
Magneziu - 350 mg.
Zinc - 10 mg.
Seleniu - 50 mcg.
Termenul de valabilitate nu mai puțin de 6
luni
Ambalajul va conține nu mai puțin
de 500 ml Componența 100 ml nu mai
puțin de:
Proteine - 28 g
L-alanina - 1590 mg
L-Arginina - 4190 mg
Acid L-aspartic - 1590 mg
L-Cisteina - 8 mg
Acid L-glutamic - 3890 mg
Glicină - 3790 mg
L-Histidină - 409 mg
Lizină - 209 mg
L-prolină - 1990 mg
L-izoleucină -589 mg
L-Leucină -1190 mg
L-lizină -1190 mg
L-metionină - 390 mg
L-fenilalanină - 719 mg
L-Prolina -2809 mg
L-Serină - 1010 mg
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buc.

40

buc.

50

buc.

50

buc.

150

L-treonină - 629 mg
L-tirozină - 529 mg
L-Valină - 940 mg
L-triptofan - 70 mg
L-ornitină - 2330 mg
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 admit
(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 30 zile calendaristice, din
data semnarii contractului de achizitie;
12. Termenul de valabilitate a contractului: pînă la 31 decembrie 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
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 aplică;
(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

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

1

DUAE

2

Dovada înregistrării persoanei juridice

- Certificat de înregistrare/decizie
de înregistrare a întreprinderii–
copie – confirmată prin aplicarea
semnăturii
electronice
a
Participantului.
- Extras din registrul persoanelor
juridice– copie – confirmată prin
aplicarea semnăturii electronice
a Participantului.
- Certificat de atribuire a contului
bancar– copie – confirmată prin
aplicarea semnăturii electronice
a Participantului.

DA

3

Certificat cu privire la efectuarea
sistematică a plății impozitelor,
contribuțiilor

- Copie
–
confirmată
prin
aplicarea semnăturii electronice
a Participantului.

DA

4

Ultimul raport financiar

Copie – confirmată prin semnătura

DA

În original

5

DA

electronică a Participantului.

5

Formularul ofertei

Original. Confirmat prin aplicarea
semnăturii
electronice
a
Participantului.
Formularul (F3.1)

DA

6

Specificatia tehnica

Original. Confirmat prin aplicarea
semnăturii
și
ștampilei
Producătorului și a semnăturii
electronice a Participantului
Formularul (F4.1).

DA

7

Specificatia de pret

Original. Confirmat prin aplicarea
semnăturii
electronice
a
Participantului
Formularul(F4.2).

DA

8

Descrierea produselor cu specificarea
ingredientelor (continutul de substante
nutritive si nutrienti) si valorii nutritive
(% si/sau gramaj)

Descrierea fiecărui produs nutritional
special – confirmată prin aplicarea
semnăturii
și
ștampilei
Producătorului și a semnăturii
electronice a Participantului

DA

9

Detinerea de catre producator a
certificatelor sau altor documente emise
de organisme abilitate, care să ateste
conformitatea procesului de fabricatie
standardelor de calitate (ex. ISO 9001,
etc.).

Copie – confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei
Producătorului și a semnăturii
electronice a Participantului

DA

10

Aviz sanitar pentru fiecare produs
nutritional special in parte

Eliberat de catre Serviciul de
supraveghere de stat a sanatatii
publice al RM.
Copie – confirmată prin semnătura
electronică a Participantului.

DA

11

Experiența similară in comercializarea si
livrarea produselor nutritionale speciale

Ofertantul va dispune de un nivel
minim de experienţă pentru a se
califica cerinţelor de îndeplinire a
contractului:
-executarea în ultimii 5 ani cel puţin
a unui contract cu o valoare nu mai
mică de 75% din valoarea viitorului
contract, confirmat prin prezentarea
contractului de vinzare-cumparare,
precum şi prin actul de primirepredare a bunurilor;
sau
-valoarea cumulată a tuturor
contractelor executate în ultimul an
de activitate să fie egală sau mai
mare decît valoarea viitorului

DA

6

contract,
confirmate
prin
prezentarea contractelor de vinzarecumparare, precum şi prin actele de
primire-predare a bunurilor.

12

Notificare privind initierea activitatii de
comert

Eliberata de catre Directia generala
comert, alimentatie si prestari
servici din cadrul Primariei mun.
Chisinau
Copie – confirmată prin semnătura
electronică a Participantului.

DA

13

Confirmarea termenului de valabilitate al Scrisoare original - confirmată prin
bunurilor, care să nu fie mai mic de 6
semnătura
electronică
a
luni din data deschiderii licitației.
Participantului

DA

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): _________________
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 cu
corespunderea ofertei tuturor cerintelor solicitate
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum
și ponderile lor:
Nr.
d/o

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

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

până la: [ora exactă] ______________________________________________________

-

pe: [data] _______________________________________________________________

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 calendaristice;
24. Locul deschiderii ofertelor: https://achizitii.md
(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: de stat;
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene: nu se refera
7

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):_____________________________________________________________________
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor
viitoare:______________________________________________________________________
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un
astfel de anunţ: nu a fost publicat
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:20.01.2020
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 de
participare

Se va utiliza/accepta

sistemul de comenzi electronice

Se va utiliza/accepta

facturarea electronică

Se va utiliza/accepta

plățile electronice

Se va utiliza/accepta

Licitația electronică se va desfășură în 3 runde succesive.
Valoarea pasului minim – 0,1 %.
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 specifică da sau nu)

35. Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru: Nicolai CEBAN

_______________________
L.Ș.
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