ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziţionarea “Cereale, cartofi, legume, fructe si fructe cu coaja”
prin procedura de achiziţie: 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 și de internet 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. 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): nu se aplică;
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri :
Nr.
d/o
lot

Cod
CPV

1

032121
00-1

Cartofi

kg

032214
10-3

Varză
albă

kg

032211
11-7

Sfeclă
roşie

kg

032211
12-4

Morcov

kg

032211
13-1

Ceapă

kg

Mere

kg

Pătrunjel
frunze

kg

2

3

Denumirea
bunurilor
solicitate

Unitate
a de
măsură

4

5

6

7

032223
20-2

Canti
tatea

Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referință

Tuberculi întregi, uscaţi, sănătoşi,
necontaminaţi, cu Ø ≥ 50 mm, H G nr.929
10000 dn 31.12.2009,livrare-1dată/saptamină
Căpăţini proaspete, întregi, sănătoase,
curate, fără atacuri de boli sau insecte ,
fără vătămări fizice, greutatea ≥ 600 gr
H G nr.929 din 31.12.2009, livrare3800 1dată/saptamină,
proaspătă, întreagă, sănătoasă, curată,
greutatea 150 - 300gr, corespundere cu
H G nr.929 din 31.12.2009, livrare1700 1dată/săptamînă
Rădăcina proaspătă, întreagă, sănătoasă,
curată, fără vătămări cauzate de
dăunători, fără umeditate excesivă la
suprafaţă , greutatea ≥ 120 gr H G nr.
929 din 31.12.2009, livrare2000 1dată/saptămînă ,
Bulbi fără vătămări produse de frig sau
dăunători, suficient de uscaţi ,Cu Ø ≥
50 mm, corespundere HG nr.929 din
1000 31.12.2009, 1dată/săptămănă,
Proaspete, fără semne de alterare şi
urme de atacuri de boli sau dăunători,
HG 520 din 22.06.10, in ladă uscată,
greutatea nu mai mică de 100 gr, livrare1500 01-30.04.20, 1 dată/săptămînă,
Proaspăt, fără semne de alterare , fără
impurități, în legături a căte 150 sau 200
20
gr
1

Valoarea
estimată
(fără TVA)

43000

15200

6800

10400

4200

9750
800

8

Mărar

10

roşii

300

castraveţi

300

ardei

200

bostănei

200

1 dată/săptămînă.
Proaspete, fără semne de alterare şi
urme de atacuri de boli sau dăunători.

prune

200

livrare- august-30.09.21

9

10

Proaspăt, fără semne de alterare , fără
impurități, în legături a căte 150 sau 200
gr
Proaspete, fără semne de alterare şi
urme de atacuri de boli sau dăunători. ,
livrare- livrare- iulie-31.10.21
1 dată/săptămînă.
Proaspeti, fără semne de alterare şi urme
de atacuri de boli sau dăunători. ,
livrare- 1 dată/săptămînă.
Dulce, Proaspăt, fără semne de alterare
şi urme de atacuri de boli sau dăunători,
livrare- iulie-31.10.21, 1
dată/săptămînă.
Proaspeti, fără semne de alterare şi urme
de atacuri de boli sau dăunători. ,

11

12

2400
2400

1800

livrare- iulie-31.08.21,

13

800

2000
99950

total

9.

400

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta
(se va selecta):
 Pentru unul , mai multe sau toate loturile.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.
11. Termenii și condițiile de livrare solicitați: în condiții DDP,INCOTERMS 2013,
1dată/săptămănă , timpul de livrare: ora 8.00 -16.00 luni-vineri;
12. Termenul de valabilitate a contractului: 30.09.2021 / 31.10.21
13. 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

Descrierea criteriului/cerinței

2

Extras din Registrul de stat al
persoanelor juridice
Specificaţie tehnică (F4.1)

3

Specificație de preț (F4.2)

4

Autorizaţie sanitară de functionare a
operatorului economic
Autorizația sanitară pe unitate de
transport
Certificat de calitate/ inofensivitate al
produsului
Certificat de efectuare sistematică a
plăţii impozitelor,contribuţiilor
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

confirmat prin semnătura
participantului
confirmată prin semnătura
participantului.
confirmată prin semnătura
participantului.
copie confirmată de către
Participant.
copie confirmată de participant

Obligatoriu

copie, confirmată de către
Participant.
Eliberat de SFS, copie, confirmată
prin semnătura Participantului
confirmat prin semnătura
participantului

Obligatoriu

2

Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu

Obligatoriu
Obligatoriu

14. 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
15. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică;
16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut pentru
fiecare lot;
17. 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

18. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
19. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile calendaristice;
20. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
21. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română;
22. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel
de anunţ: conform platformei SIA RSAP
23. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform platformei SIA RSAP
24. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de
participare
sistemul de comenzi electronice
facturarea electronică
plățile electronice

Se va utiliza/accepta sau nu
Se acceptă
Nu se acceptă
Se acceptă
Nu se acceptă

25. Alte informații relevante: nu se aplică;.

26. Alte informații relevante: oferta se întocmeşte conform specificaţiilor din modelul
de contract plasat împreună cu anunţul.
Termeni de achitare, condiţii de predare, penalităţi- conform cerinţelor din proiectul
contractului.
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