ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea Legume și fructe
pentru perioada septembrie- decembrie, an. 2021,
conform necesităților IP CREPOR
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura Licitație Deschisă
(tipul procedurii de achiziție)

1.

Denumirea autorității contractante: Instituția publică „Centrul Republican Experimental
Protezare, Ortopedie și Reabilitare”

2.

IDNO: ___1003600032782________________________________

3.

Adresa: __mun. Chișinău, str. Romană, 1

4.

Numărul de telefon/fax: 022263001; 022229927

5.

Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: www.crepor.org;
anticamera@crepor.org

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:

Cod CPV

03200000-3

Denumirea Unitatea
de
Cantitatea
bunurilor/se
rviciilor/luc măsură
rărilor
solicitate

Cartofi

kg

4000

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de
referință
Tuberculi întregi, uscaţi,
necontaminaţi, sănătoşi, fără
atacuri de boli sau insecte care
să le facă improprii consumului,
fără urme vizibile de substanţe
străine, fără vătămări, diametru
nu mai mic de 8 cm, lungimea
cca 13 cm, roada anului 2021.
Nu se admit tuberculi de cartofi
uscaţi cu semne de putrezire,
degeraţi sau de orice altă
alterare care le face inapt de
utilizare. Se permit tuberculi cu
noduli, iar suprafaţa verde să nu
depăşească 1/4 din suprafaţa
tuberculului.
Ambalaj - saci de plasă 10 kg.

1.
1

Valoarea
estimată fără
TVA
(se va indica
pentru
fiecare lot în
parte)

Etichetarea produsului
corespunde HG. 996 din
20.08.2003
Standart de referință:HG nr.929
din 31.12.2009
Grafic de livrare 7/săptămînă
conform comenzilor 07.30-8.30

03200000-3

Varză albă
proaspătă

kg

Căpăţini proaspete, întregi,
sănătoase, curate, pe deplin
formate, tipice soiurilor
botanice după culoare şi formă,
fără atacuri de boli sau insecte
care să le facă improprii
consumului, fără urme vizibile
de substanţe străine, fără
vătămări, mărime de 1,5-2kg,
roada anului 2021. Varza
trebuie să fie curăţită de frunze
pînă la frunzele de culoare
verde sau albe bine strînse ce
formează căpăţina.

1500

Ambalaj - saci de plasă 5-10 kg.
Etichetarea produsului
corespunde HG. 996 din
20.08.2003
Standart de referință:HG nr. 929
din 31.12.2009
Grafic de livrare 7/săptămînă
conform comenzilor 07.308.30

2.

03200000-3

Varză albă
de Pechin

kg

Căpăţini proaspete, întregi,
sănătoase, curate, pe deplin
formate, tipice soiurilor
botanice după culoare şi formă,
fără atacuri de boli sau insecte
care să le facă improprii
consumului, fără urme vizibile
de substanţe străine, fără
vătămări, mărime de 1,5-2kg,
Varza trebuie să fie curăţită de
frunze pînă la frunzele de
culoare verde sau albe bine
strînse ce formează căpăţina.

350

Ambalaj - lăzi, etichetate cu
respectarea cerințelor obligatorii
de etichetare, HG. 996 din
20.08.2021
Etichetarea produsului
corespunde HG. 996 din
20.08.2003

3.

2

Standart de referință:HG nr,929
din 31.12.2009
Grafic de livrare 7/săptămînă
conform comenzilor 07.3008.30
Rădăcina proaspătă, întreagă,
sănătoasă, curată, fără vătămări
cauzate de insectele dăunătoare,
fără umeditate excesivă la
suprafaţă, fără vătămări roada
anului 2021, cu o formă şi
coloraţie tipică pentru sorturile
de morcov de masă, portocalie,
uniformă, corespunzător speciei
şi gradului de maturitate al
legumei consistenţa tare, fără
urme de putrezire
Morcov
03200000-3 proaspăt

kg

Diametru cca. 5 cm, Lungimea
cca. 20 cm

1800

Ambalaj - saci de plasă cca
5kg.
Etichetarea produsului
corespunde HG. 996 din
20.08.2003
Standart de referință:HG nr.929
din 31.12.2009
Grafic de livrare 7/săptămînă
conform comenzilor 07.30-8.30
4.

03200000-3

Sfeclă roșie
proaspătă

kg

Rădăcina proaspătă,
întreagă,sănătoasă, curată, fără
vătămări cauzate de insectele
dăunătoare, fără umeditate
excesivă la suprafață, fără
vătămări, roada anului 2021 cu
o formă şi colorație tipică
pentru sorturile de sfeclă, cu
lungimea de tulpini rămase nu
mai mult de 2,0 cm sau fără
tulpini. Se permit abateri de la
forma tipică, dar nu urîte. Se
permit rădăcini cu crăpături
vindecate, astfel încît să nu
desfigureze forma tipică.
Greutatea medie 0,4-0,6
kg./unit.

1500

Ambalaj - saci de plasă 5 kg.
Etichetarea produsului
corespunde HG. 996 din
20.08.2003

5.
3

Standart de referință: HG nr.929
din 31.12.2009
Grafic de livrare 7/săptămînă
conform comenzilor 07.30-08.30

Ceapă
03200000-3 proaspătă
calitatea întâi

kg

2000

Bulbii de ceapă trebuie să fie:
intacţi, sănătoşi, fără atacuri de
boli sau insecte care să le facă
improprii consumului, curaţi,
fără urme vizibile de substanţe
străine, fără vătămări, roada
anului 2021, suficient de uscaţi
în stadiul de utilizare prevăzut
(cel puţin primele straturi
exterioare ale învelişului şi
tulpinile trebuie să fie complet
uscate), fără tulpini false sau
tari, fără insecte dăunătoare, fără
vătămări cauzate de insectele
dăunătoare, fără umeditate
excesivă la suprafaţă, fără miros
şi gust străin. Diamentrul cca. 68 cm.
Ambalaj - saci de plasă 5kg.
Etichetarea produsului
corespunde HG. 996 din
20.08.2003
Standart de referință HG nr.929
din 31.12.2009
Grafic de livrare 7/săptămînă
conform comenzilor 07.30-08.30

6.

Legume proaspete, întregi,
sănătoase, curate, pe deplin
formate, tipice soiurilor, fără
atacuri de boli sau insecte care
să le facă improprii consumului,
curaţi, fără urme vizibile de
substanţe străine, fără vătămări,
fără vătămări cauzate de
insectele dăunătoare, fără
umeditate excesivă la suprafaţă,
fără miros şi gust străin.
Greutatea cca. 250 gr./ unit.

kg

03200000-3 Dovlecei

250

Ambalaj cutii carton cca. 5kg.
Etichetarea produsului
corespunde HG. 996 din
20.08.2003
Standart de referință HG nr.929
din 31.12.2009
Grafic de livrare 7/săptămînă
conform comenzilor 07.30-08.30

7.
4

Perioada de livrare: septembrieoctombrie.
Legume proaspete, întregi,
sănătoase, curate, pe deplin
formate, tipice soiurilor, fără
atacuri de boli sau insecte care
să le facă improprii consumului,
curaţi, fără urme vizibile de
substanţe străine, fără vătămări,
fără vătămări cauzate de
insectele dăunătoare, fără
umeditate excesivă la suprafaţă,
fără miros şi gust străin.
Greutatea cca. 250 gr./ unit.

kg

03200000-3 Dovlecei

150

Ambalaj cutii carton cca. 5kg.
Etichetarea produsului
corespunde HG. 996 din
20.08.2003
Standart de referință HG nr.929
din 31.12.2009

1.
03200000-3 Roșii

Grafic de livrare 7/săptămînă
conform comenzilor 07.30-08.30
Perioada de livrare: noiembrie
decembrie
kg

Proaspete, coapte, mărime
medie, cu coajă sănătoasă.
Greutate cca. 80- 100 gr./unit.

600

Ambalaj - lăzi, etichetate cu
respectarea cerințelor obligatorii
de etichetare, HG. 996 din
20.08.2003
Standart de referință: HG 929 din
31.12.2009
Grafic de livrare 7/săptămînă
conform comenzilor 07.30-08.30
Perioada de livrare: septembrieoctombrie
2.
03200000-3 Roșii

kg

Proaspete, coapte, mărime
medie, cu coajă sănătoasă.
Greutate cca. 80- 100 gr./unit.

400

Ambalaj - lăzi, etichetate cu
respectarea cerințelor obligatorii
de etichetare, HG. 996 din
20.08.2003
Standart de referință: HG 929 din
31.12.2009
Grafic de livrare 7/săptămînă
conform comenzilor 07.30-08.30

1.
5

Perioada de livrare: noiembrie
decembrie.
03200000-3 Castraveți
proaspeți

kg

Întregi, sănătoși, neatinse de
putregai sau alte alterări din
cauza cărora ar deveni
improprii pentru consum,
curați, lipsiți de materii străine
vizibile, fără boli, neatacați de
vatamatori, făra lovituri si
deteriorari, să nu prezinte
umeditate exterioară anormală,
să fie lipsiți de mirosuri și/sau
gusturi străine, fără de nitrați
sau alți componenți chimici
dăunători, tineri, proaspeți.
Lungimea cca 10-13 cm.
Ambalaj in lazi maxim a cîte 5
kg/lada, etichetate cu
respectarea cerințelor
obligatorii de etichetare, HG.
996 din 20.08.2003. Standarde
de referință HG 929 din
31.12.2009.

500

Grafic de livrare 7/săptămînă
conform comenzilor 07.3008.30

2.
03200000-3 Castraveți
proaspeți

Perioada de livrare: septembrieoctombrie
kg

Întregi, sănătoși, neatinse de
putregai sau alte alterări din
cauza cărora ar deveni
improprii pentru consum,
curați, lipsiți de materii străine
vizibile, fără boli, neatacați de
vatamatori, făra lovituri si
deteriorari, să nu prezinte
umeditate exterioară anormală,
să fie lipsiți de mirosuri și/sau
gusturi străine, fără de nitrați
sau alți componenți chimici
dăunători, tineri, proaspeți.
Lungimea cca 10-13 cm.
Ambalaj in lazi maxim a cîte 5
kg/lada, etichetate cu
respectarea cerințelor
obligatorii de etichetare, HG.
996 din 20.08.2003. Standarde
de referință HG 929 din
31.12.2009. Grafic de livrare
7/săptămînă conform
comenzilor 07.30-08.30.

300

Perioada de livrare : noiembriedecembrie.

1.

6

Întregi, sănătoși, produse
neatinse de putregai sau alte
alterări din cauza cărora ar
deveni improprii pentru
consum, curați, lipsiți de materii
străine vizibile, fără boli,
neatacați de vatamatori, făra
lovituri si deteriorari, să nu
prezinte umeditate exterioară
anormală, să fie lipsiți de
mirosuri și/sau gusturi străine,
fără de nitrați sau alți
componenți chimici dăunători,
tineri, proaspeți.

Ardei gras
(Moldova)

03200000-3

kg

500

Ambalaj în lazi max. a cîte 5
kg/lada, etichetate cu
respectarea cerințelor
obligatorii de etichetare, HG.
996 din 20.08.2021.
Standarde de referință HG. nr
929 din 31.12.2009. Grafic de
livrare 7/săptămînă conform
comenzilor 07.30-08.30.
Perioada de livrare: septembrienoiembrie.

2.

500

Întregi, sănătoși, produse
neatinse de putregai sau alte
alterări din cauza cărora ar
deveni improprii pentru
consum, curați, lipsiți de materii
străine vizibile, fără boli,
neatacați de vatamatori, făra
lovituri si deteriorari, să nu
prezinte umeditate exterioară
anormală, să fie lipsiți de
mirosuri și/sau gusturi străine,
fără de nitrați sau alți
componenți chimici dăunători,
tineri, proaspeți. Ambalaj în lazi
max. a cîte 5 kg/lada, etichetate
cu respectarea cerințelor
obligatorii de etichetare, HG.
996 din 20.08.2021. Standarde
de referință HG. nr 929 din
31.12.2009. Grafic de livrare
7/săptămînă conform
comenzilor 07.30-08.30.
Perioada de livrare: noiembriedecembrie.

200

Legume proaspete, întregi,
sănătoase, curate, pe deplin
formate, tipice soiurilor, fără
atacuri de boli sau insecte care
să le facă improprii consumului,
curaţi, fără urme vizibile de
substanţe străine, fără vătămări,

Ardei gras
dulce Kappia

03200000-3

kg

1.
kg

03200000-3 Broccoli

2.
7

fără vătămări cauzate de
insectele dăunătoare, fără
umeditate excesivă la suprafaţă,
fără miros şi gust străin.
Greutatea cca. 800 gr./ unit.
Ambalaj cutii carton cca. 5kg,
etichetate cu respectarea
cerințelor obligatorii de
etichetare, HG. 996 din
20.08.2003. Etichetarea
produsului corespunde
standardului de referință HG
nr.929 din 31.12.2009 .
Grafic de livrare 7/săptămînă
conform comenzilor 07.30-08.30.
Perioada de livrare: septembriedecembrie.
Legume proaspete, întregi,
sănătoase, curate, pe deplin
formate, tipice soiurilor, fără
atacuri de boli sau insecte care
să le facă improprii consumului,
curaţi, fără urme vizibile de
substanţe străine, fără vătămări,
fără vătămări cauzate de
insectele dăunătoare, fără
umeditate excesivă la suprafaţă,
fără miros şi gust străin.
Greutatea cca. 800 gr./ unit.
Ambalaj cutii carton cca. 5kg,
etichetate cu respectarea
cerințelor obligatorii de
etichetare, HG. 996 din
20.08.2003

kg

03200000-3 Conopidă

200

Etichetarea produsului
corespunde
Standardului de referință HG
nr.929 din 31.12.2009. Grafic de
livrare 7/săptămînă conform
comenzilor
07.30-08.30.
Perioada de livrare: septembriedecembrie.

3.

Diametrul 10-13 cm, proaspătă,
curată, sănătoasă fără
impuritaţi. Neatacat de
vătămători. Ambalaj cutii a cite
3 -5 kg, etichetate cu
respectarea cerințelor
obligatorii de etichetare, HG.
996 din 20.08.2003. Standart de
referință: H.G. nr. 929 din
31.12.2009. Grafic de livrare
7/săptămînă conform
comenzilor 07.30-08.30.

Rădăcină de
țelină

03200000-3

kg

50

4.
8

Perioada de livrare: septembriedecembrie.

80

Proaspăt, fără impurităti, fără
vătămări cauzate de insectele
dăunătoare, fără umeditate
excesivă la suprafaţă, neatacat
de vătămători, fără urme de
putrezire și mucegai. Legături a
cîte 200 gr., corespunde HG. nr
929 din 31.12.2009. Ambalaj –
pungi polietilen a cite 1 kg .
Etichetarea produsului
corespunde HG. 996 din
20.08.2003. Grafic de livrare
7/săptămînă conform
comenzilor 07.30-08.30.
Perioada de livrare: septembriedecembrie.

180

Proaspăt, fără impurităti, fără
vătămări cauzate de insectele
dăunătoare, fără umeditate
excesivă la suprafaţă, neatacat
de vătămători, fără urme de
putrezire și mucegai. Legături a
cîte 200 gr., corespunde HG. nr
929 din 31.12.2009. Ambalaj –
pungi polietilen a cite 1 kg .
Etichetarea produsului
corespunde HG. 996 din
20.08.2003. Grafic de livrare
7/săptămînă conform
comenzilor 07.30-08.30.
Perioada de livrare: septembriedecembrie.

20

Bulbii de usturoi trebuie să fie:
intacţi, sănătoşi, fără atacuri de
boli sau insecte care să le facă
improprii consumului, curaţi,
fără urme vizibile de substanţe
străine, fără vătămări, roada
anului 2021, suficient de uscaţi
în stadiul de utilizare prevăzut
(cel puţin primele straturi
exterioare ale învelişului şi
tulpinile trebuie să fie complet
uscate), fără tulpini false sau
tari, fără insecte dăunătoare,
fără vătămări cauzate de
insectele dăunătoare, fără
umeditate excesivă la suprafaţă,
fără miros şi gust străin.
Ambalaj - saci de plasă 1-5kg.

kg

03200000-3 Ceapă verde

5.
kg

Verdeață
03200000-3 (pătrunjel,
mărar)

6.

03200000-3 Usturoi

kg

7.
9

Standart de referință HG nr.929
din 31.12.2009 . Etichetarea
produsului corespunde HG. 996
din 20.08.2003. Grafic de
livrare 7/săptămînă conform
comenzilor 07.30-08.30.
Perioada de livrare: septembriedecembrie.

03200000-3 Mere

kg

1000

Mere golden verde, richard,
aidared întregi, sănătoase,
curate, fără corpuri străine
vizibile, fără urme de atacuri de
boli şi dăunători, fără umiditate
externă în exces, fără miros sau
gust străin, să reziste la
transport şi manipulare cu
mărimea 150-160 gr/bucata.
Ambalaj - lăzi 5 kg. Etichetarea
produsului corespunde HG. 996
din 20.08.2003. Standart de
referință: H.G. nr. 929 din
31.12.2009. Grafic de livrare
7/săptămînă conform
comenzilor 07.30-08.30.
Perioada de livrare: septembriedecembrie.

350

Cu dimensiuni medii, greutatea
medie 150-170 gr./ unit., galbene,
cu coajă subțire, calitate
superioară, fără umiditate externă
în exces, neatinse de urme de
mucegai sau putregai. Ambalaj –
lăzi de plastic, /carton 5-10kg,
etichetați cu respectarea cerințelor
obligatorii de etichetare. HG. 996
din 20.08.2003.
Standart de referință: H.G. nr.
929 din 31.12.2009. Grafic de
livrare 7/săptămînă conform
comenzilor 07.30-08.30.
Perioada de livrare: septembriedecembrie.

600

Fructe de dimensiuni medii,
portocalii, coapte,calitate
superioară
necontaminate, sănătoase, fără
atacuri de boli sau insecte care să
le facă improprii consumului, fără
urme vizibile de substanţe străine,
fără vătămări, diametru cca.9-10
cm, Greutatea medie cca. 200-250
gr./ unit.
Ambalaj – lăzi, 5 kg, etichetate
cu respectarea cerințelor
obligatorii de etichetare. HG. 996
din 20.08.2003.

8.
Lămâii

03200000-3

Kg

9.
Portocale

03200000-3

Kg

10.
10

Mandarine

03200000-3

Kg

500

11.

800

Fructe semimaturate, marime
medie, greutatea cca. 130-150
gr./buc, calitate superioară,
necontaminate, sănătoase, fără
atacuri de boli sau insecte care să
le facă improprii consumului,
fără urme vizibile de substanţe
străine, fără vătămări. Standard
de referinta HG 929 din
31.12.2009 ”Fructe si legume
proaspete pentru consum uman”.
Ambalaj – lăzi carton, cca. 10-18
kg, etichetate cu respectarea
cerințelor obligatorii de
etichetare. HG. 996 din
20.08.2003. Standarte de
referință: H.G. nr. 929 din
31.12.2009. Grafic de livrare
7/săptămînă conform comenzilor
07.30-08.30. Perioada de livrare:
septembrie-decembrie.

600

Fructe întregi, sănătoase, sînt
excluse produsele atinse de
putregai sau alte alterări din cauza
cărora ar deveni improprii pentru
consum, curate, lipsite de materii
străine vizibile, fără boli, neatacate
de vatamatori, făra lovituri si
deteriorari, să nu prezinte
umeditate exterioară anormală, să

Banane

03200000-3

Kg

12.
Kiwi

03200000-3

Kg

Standarte de referință: H.G. nr.
929 din 31.12.2009. Grafic de
livrare 7/săptămînă conform
comenzilor 07.30-08.30. Perioada
de livrare: noiembrie-decembrie.
Fructe de calitate superioară,
greutatea medie 100-130 gr./ unit.
Întregi, sănătoase, sînt excluse
produsele atinse de putregai sau
alte alterări din cauza cărora ar
deveni improprii pentru consum,
curate, lipsite de materii străine
vizibile, fără boli, neatacate de
vatamatori, făra lovituri si
deteriorari, să nu prezinte
umeditate exterioară anormală, să
fie lipsite de mirosuri și/sau
gusturi străine. Lăzi de mărime
medie 2,5- 5 kg., etichetate cu
respectarea cerințelor obligatorii
de etichetare, HG. 996 din
20.08.2003. Standarte de
referință: H.G. nr. 929 din
31.12.2009
Grafic de livrare 7/săptămînă
conform comenzilor 07.3008.30. Perioada de livrare:
noiembrie-decembrie.

13.
11

fie lipsite de mirosuri și/sau
gusturi străine de calitate
superioară, dimensiuni medii,
greutatea medie cca. 120-130
gr./unit.
Lăzi de mărime medie 2,5- 5 kg.,
etichetate cu respectarea
cerințelor obligatorii de etichetare,
HG. 996 din 20.08.2003.
Standarde de referință: H.G. nr.
929 din 31.12.2009.
Grafic de livrare 7/săptămînă
conform comenzilor 07.30-08.30.
Perioada de livrare: noiembriedecembrie.

60

Proaspăt, fără impurităti,
neatacat de vătămători, sînt
excluse produsele atinse de
putregai sau alte alterări din
cauza cărora ar deveni
improprii pentru consum,
curate, lipsite de materii străine
vizibile, fără boli, neatacate de
vatamatori, făra lovituri si
deteriorari, să nu prezinte
umeditate exterioară anormală,
să fie lipsite de mirosuri și/sau
gusturi străinede calitate
superioară, dimensiuni medii,
corespunde HG nr. 929 din
31.12.2009. Ambalaj în cutii
carton . Etichetarea produsului
corespunde HG. 996 din
20.08.2003. Grafic de livrare
7/săptămînă conform
comenzilor 07.30-08.30.
Perioada de livrare: septembriedecembrie.

50

Proaspătă, curată, sănătoasă fără
impuritaţi. Neatacat de
vătămători. Ambalaj cutii a cite
3 -5 kg, etichetate cu
respectarea cerințelor
obligatorii de etichetare, HG.
996 din 20.08.2003. Standart de
referință: H.G. nr. 929 din
31.12.2009. Grafic de livrare
7/săptămînă conform
comenzilor 07.30-08.30.
Perioada de livrare: septembriedecembrie.

400

Fructe întregi, sănătoase, sînt
excluse produsele atinse de
putregai sau alte alterări din cauza
cărora ar deveni improprii pentru
consum, curate, lipsite de materii
străine vizibile, fără boli, neatacate

Salată Lollo

03200000-3

Kg

14.
Rădăcină de
pătrunjel

03200000-3

kg

1.
Curmale
(Hurma)
03200000-3
2.
12

de vatamatori, făra lovituri si
deteriorari, să nu prezinte
umeditate exterioară anormală, să
fie lipsite de mirosuri și/sau
gusturi străine de calitate
superioară, dimensiuni medii,
greutatea medie cca. 200-300
gr./unit.
Lăzi de mărime medie 2,5- 5 kg.,
etichetate cu respectarea
cerințelor obligatorii de etichetare,
HG. 996 din 20.08.2003.
Standarde de referință: H.G. nr.
929 din 31.12.2009.
Grafic de livrare 7/săptămînă
conform comenzilor 07.30-08.30.
Perioada de livrare: decembrie.
Prune

03200000-3

kg

1000

Fructe întregi, sănătoase, sînt
excluse produsele atinse de
putregai sau alte alterări din cauza
cărora ar deveni improprii pentru
consum, curate, lipsite de materii
străine vizibile, fără boli, neatacate
de vatamatori, făra lovituri si
deteriorari, să nu prezinte
umeditate exterioară anormală, să
fie lipsite de mirosuri și/sau
gusturi străine de calitate
superioară, dimensiuni medii, lăzi
de mărime medie 2,5- 5 kg.,
etichetate cu respectarea
cerințelor obligatorii de etichetare,
HG. 996 din 20.08.2003.
Standarde de referință: H.G. nr.
929 din 31.12.2009.
Grafic de livrare 7/săptămînă
conform comenzilor 07.30-08.30.
Perioada de livrare: septembriedecembrie.

3.
Struguri

03200000-3

kg

800

4.
13

Ciorchine întregi, sănătoase, sînt
excluse produsele atinse de
putregai sau alte alterări din cauza
cărora ar deveni improprii pentru
consum, curate, lipsite de materii
străine vizibile, fără boli, neatacate
de vatamatori, făra lovituri si
deteriorari, să nu prezinte
umeditate exterioară anormală, să
fie lipsite de mirosuri și/sau
gusturi străine de calitate
superioară, dimensiuni medii, Lăzi
de mărime medie 2,5- 5 kg.,
etichetate cu respectarea
cerințelor obligatorii de etichetare,
HG. 996 din 20.08.2003.
Standarde de referință: H.G. nr.
929 din 31.12.2009.

Grafic de livrare 7/săptămînă
conform comenzilor 07.30-08.30.
Perioada de livrare: septembriedecembrie.
Piersici

03200000-3

kg

600

Fructe întregi, sănătoase, sînt
excluse produsele atinse de
putregai sau alte alterări din cauza
cărora ar deveni improprii pentru
consum, curate, lipsite de materii
străine vizibile, fără boli, neatacate
de vatamatori, făra lovituri si
deteriorari, să nu prezinte
umeditate exterioară anormală, să
fie lipsite de mirosuri și/sau
gusturi străine de calitate
superioară, dimensiuni medii,
greutatea medie cca. 200-300
gr./unit.
Lăzi de mărime medie 2,5- 5 kg.,
etichetate cu respectarea
cerințelor obligatorii de etichetare,
HG. 996 din 20.08.2003.
Standarde de referință: H.G. nr.
929 din 31.12.2009.
Grafic de livrare 7/săptămînă
conform comenzilor 07.30-08.30.
Perioada de livrare: septembrie.

5.
Valoarea estimativă totală fără TVA : 400000,oo
Notă : Livrarea zilnic, conform comenzilor, în termen de 24 h de la solicitare.
În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va
selecta):
a) Pentru lotul întreg
b) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași
ofertant_________________________-_______________________________.

9.

Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _________nu se admit_______
(indicați se admite sau nu se admite)

10. Termenii și condițiile de livrare solicitați: perioada septembrie-decembrie al anului 2021
11. Termenul de valabilitate a contractului: pînă la 31.12.2021________________________
12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul
unor programe de angajare protejată (după caz): ___nu____________________
(indicați da sau nu)

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege
sau al unor acte administrative (după caz):
__________________nu________________________________________________
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

14. 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):
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Nr.
d/o

Descrierea criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:
Semnat electronic de către operatorul
economic

Nivelul minim/
Obligativitatea
Obligatoriu

Oferta

Formularul F3.1, Semnat electronic
de către operatorul economic

Obligatoriu

Specificația tehnică

Formularul F 4.1, confirmat prin
aplicarea semnăturii electronice

Obligatoriu

Specificația de preț

Formularul F 4.2, confirmat prin
aplicarea semnăturii electronice

Obligatoriu

Garanția pentru ofertă 1 % din
valoarea ofertei fără TVA

Oferta va fi însoțită de :
-Garanție pentru ofertă , emisă de o
bancă comercială , conform
formularului F 3.2

Obligatoriu

DUAE

6.

Termenul de valabilitate al
garanției corespunde perioadei de
valabilitate al ofertei (30 zile)
Dovada înregistrării persoanei
juridice, în conformitate cu
prevederile legale din ţara în care
ofertantul este stabilit

Decizie de înregistrare a
întreprinderii/ extras din Registrul de
Stat al persoanelor juridice - copie,
confirmată prin aplicarea semnăturii
electronice

Obligatoriu

Certificat de atribuire a contului
bancar

Original , confirmat prin aplicarea
semnăturii electronice;

Obligatoriu

Certificat privind lipsa sau existenţa
datoriilor faţă de bugetul public
naţional, eliberat de Serviciul Fiscal
de Stat

Original sau copie confirmată prin
aplicarea semnăturii electronice

Obligatoriu

Ultimul raport financiar pentru anul
2020

Copie confirmată prin aplicarea
semnăturii electronice

Obligatoriu

Declaraţie pe proprie răspundere
privind neimplicarea în practici
frauduloase şi de corupere, conform
Formularului 3.4
Neîncadrarea în situaţiile ce
determină excluderea de la procedura
de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18
din Legea nr. 131 din 03.07.2015
Formularului 3.5

Original , confirmată prin aplicarea
semnăturii electronice

Obligatoriu

Original , confirmată prin aplicarea
semnăturii electronice

Obligatoriu

Copie confirmată prin aplicarea
Certificat de înregistrare oficială
pentru siguranța alimentelor (eliberat semnăturii electronice
de ANSA)
copie confirmată prin semnătura
Autorizație sanitar-veterinar pentru
electronică a Participantului
unitățile de transport/ transport cu
regim termic special
copie confirmată prin semnătura
Autorizație sanitar-veterinară de
electronică a Participantului
funcționare pentru depozit
*Certificat de calitate/ conformitate Prezentarea dovezilor privind
conformitatea produselor, identificată copie confirmată prin semnătura
electronică a Participantului
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Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu
Obligatoriu

prin referire la specificaţii sau
standard relevante

*Certificat de inofensivitate - copie
confirmată prin semnătura
electronică a Participantului

Original , confirmată prin aplicarea
Declarație privind confirmarea
semnăturii electronice
identității beneficiarilor efectivi și
neîncadrarea acestora în situația
condamnării pentru participarea la
activităţi ale unei organizaţii sau
grupări criminale, pentru corupţie,
fraudă şi/sau spălare de bani

La solicitare

Garanție pentru executarea
contractului 5% (pentru ofertantul
câștigător)

Original confirmată prin semnătura
electronică a participantului

La semnarea
contractului

Mostre, de la potențialii cîștigători

La solicitarea autorității contractante,
operatorul economic , este obligat să
prezinte mostre în termen de 3 zile
lucrătoare .

La soilicitare

15. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii
negociate), după caz: nu se aplică.

16. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordulcadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: : ___cel mai mic preț cu
corespunderea specificației tehnice menționate în caietul de sarcini

19. 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%

Nu se aplică

-

20. Termenul limită de depunere a ofertelor:
-

până la: [ora exactă] ___conform SIA RSAP___________________

-

pe: [data] ___ conform SIA RSAP ___________________

21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: __30 zile____________________________________
23. Locul deschiderii ofertelor: ______SIA RSAP_____________________________
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)
Ofertele întârziate vor fi respinse.
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24. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția
cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:
_________limba română_____________________________________________________

26. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii
Europene: ______________nu________________________________________
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

27. 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: 022820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

28. 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):________________________-_____________________________________

29. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor
viitoare:_____________________________- _______________________________________

30. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de
anunţ:______________-____________________________________________

31. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:____ 8 iulie 2021 ___
32. 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

Da

sistemul de comenzi electronice

Nu

facturarea electronică
Da
33. 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)

Conducătorul grupului de lucru:

L.Ș

Digitally signed by Lebedinschi Veronica
Date: 2021.07.07 10:47:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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____________________

