
ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI

nr. 17/01890 16.06.2017din

Denumirea autorităţii contractante: PRIMĂRIA s. Ghidighici
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

Produse alimentare pentru semestru II anul 2017Obiectul achiziției:
15800000-6Cod CPV:

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  48  din  16.06.2017.
În scopul achiziţionării "Produse alimentare pentru semestru II anul 2017"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017, 2017
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Ministerul Finanțelor

Cumpărătorul  invită  operatorii  economici  interesaţi,  care  îi  pot  satisface  necesităţile,  să  participe  la  procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor   Bunuri:

Bunuri  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1 Carne de gaina
400.00Kilogram1.1 Carne de gaina carne de găină congelată, calitate

superioară, în cutii. GOST 25391-
82 livrarea de două ori în săptămînă

15800000-6

2 Fileu de gaina
300.00Kilogram2.1 Fileu de gaina fileu de găină \pui broiler. calitate

superioară,, congelat fără os, produs
autohton, cutii, livrarea de 2 ori pe
săptămînă

15800000-6

3 Carne de vitel
200.00Kilogram3.1 Carne de vitel carne de viţel calitate superioară,

fără os. livrarea de 2 ori pe
săptămînă. GOST 779-55

15800000-6

4 Peste congelat
400.00Kilogram4.1 Peste congelat trunchi Hec peşte congelat "Hec" (trunchi)

minim 05 kg nettto, GOST 20057-
96

15800000-6

5 Lapte
4500.00Kilogram5.1 Lapte 1.5 kg lapte de vaci pasteurizat de 1.5 %

H.G 601, săculeţe de 1 l, polietilen.
de 2 ori pe săptămînă

15800000-6

6 Smintina
150.00Kilogram6.1 Smintina 10 % smîntînă grăsimea de 10 %, în

săculeţe de polietilenă de 0,5.
livrarea de 2 ori pe săptămînă

15800000-6

7 Brinza de vaca
500.00Kilogram7.1 Brinza de vaca de 5% brînză de vaci de 5%, în pachete de

250 gr. H.G. 601
15800000-6

8 Chefir
400.00Kilogram8.1 Chefir 1,5% chefir de 1,5 %, în pachet de

polietelen de 0,5. livrarea de 2 ori
pe săptămînă

15800000-6

9 Unt
350.00Kilogram9.1 Unt taranesc ambalat 0200g unt ţărănesc ambalat în 0.200 gr.

fără adaos de grăsimi vegetale
valabilitatea nu mai puţin de 1 lună,
livrarea de 2 ori pe săptămînă

15800000-6

10 Cascaval
150.00Kilogram10.1 Brinza tare cu cheag cascaval autohton brînză cu cheag tare de 45%

ambalat ,blocuri, SM 21-2001
livrare le 2 ori pe săptămînă,
autohton

15800000-6

11 Iaurt
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

300.00Kilogram11.1 Iaurt 050 g Iaurt natural 0,500 livrare le 2 ori
pe săptămînă, autohton

15800000-6

12 Oua
5000.00Bucată12.1 Oua dietice ouă de găină dietice, 1/44-1/47gr.

SM 89-1997, cutii, livrarea de 2 ori
pe săptămînă

15800000-6

13 Zahar
800.00Kilogram13.1 Zahar Zahăr tos umeditatea nu mai înalt

de 0,14 %. saci GOST 21-94.
livrarea 2 în săptămînă

15800000-6

14 Mazare verde
200.00Kilogram14.1 Mazare verde conservata mazăre verde conservată livrarea 1

în săptămînă, borcane de sticlă 0.7,
15800000-6

15 Mazare uscata
150.00Kilogram15.1 Mazare uscata mazăre uscată şlefuită, GOST

6201-68, saci. livrarea 1 în
săptămînă

15800000-6

16 Paste fainoase
400.00Kilogram16.1 Paste fainoase calitate superioara paste făinoase calitate superioară, în

asortiment (cornişoare, fidea,
spicuşor) ambalate în pachet de 1
kg, livrarea 1 în săptămînă

15800000-6

17 Crupe de orz
100.00Kilogram17.1 Crupe de orz crupă de orz, ambalat în pachete de

1 kg, livrarea 1 în săptămînă
15800000-6

18 Biscuiti
400.00Kilogram18.1 Biscuiti fara grasimi hidrogenizate ,diferiti biscuiţi în asortiment fără grăsimi,

livrarea 2 în săptămînă
15800000-6

19 Covrigi
200.00Kilogram19.1 Covrigei fara grasimi covrigei cu mac şi vanilină, livrarea

1 în săptămînă
15800000-6

20 Crupa de porumb
100.00Kilogram20.1 Crupa de porumb crupă de porumb ambalaj de

polietilenă de 1 kg. GOST 26791-
89, livrarea 1 în săptămînă

15800000-6

21 Crupa de ovaz
100.00Kilogram21.1 Crupa de ovaz crupă de ovăs, fulgi de ovăs calitate

superioară, ambalaj de 1 kg, se
poate şi în saci, GOST21149-93,
livrarea 1 în săptămînă

15800000-6

22 Orez
400.00Kilogram22.1 Orez rotund calitate superioara orez şlefuit în saci GOST 6292-93,

livrarea 1 în săptămînă
15800000-6

23 Hrisca
200.00Kilogram23.1 Hrisca hrişcă boabe întregi de fierbere

rapidă GOST 5550-79, ambalaj de
1 kg, livrarea 1 în săptămînă

15800000-6

24 Crupa de gris
150.00Kilogram24.1 Crupa de gris crupă de griş ambalată în pachet de

1 kg. GOST 26791-98, livrarea 1 în
săptămînă

15800000-6

25 Crupa de arnaut
100.00Kilogram25.1 Crupa de arnaut crupă de arnăut calitate superioară,

ambalaj 1 kg, livrarea 1 în
săptămînă

15800000-6

26 Magiun
100.00Kilogram26.1 Magiun de fructe magiun sterilizat calitatea 1. în

borcane de 3 kg. GOST 6929-88,
livrarea 1 în săptămînă

15800000-6

27 Faina
250.00Kilogram27.1 Faina de griu calitate superioara făină de grîu calitate superioară,

SM 202-2000, saci, livrarea 1 în
săptămînă

15800000-6

28 Drojdie
5.00Kilogram28.1 Drojdie drojdie în pachete de 100gr. GOST15800000-6
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

5.00Kilogram28.1 Drojdie 171-81, livrarea 1 în săptămînă15800000-6
29 Piine

4500.00Bucată29.1 Piine ambalata din faina de griu fortificata cu
Fesi acid folic, feliata

    pîine  0.380 gr. feliată, livrarea 2
ori pe săptămînă

15800000-6

2000.00Bucată29.2 Piine de secara ambalata, feliata 530 g pîine de secară feliată, livrarea 2 în
săptămînă

15800000-6

30 Sare
100.00Kilogram30.1 Sare iodata sare iodată, pachet de 1 kg. livrarea

1 în săptămînă
15800000-6

31 Suc
600.00Litru31.1 Suc de fructe limpezi in tetrapac natural sare iodată, pachet de 1 kg. livrarea

1 în săptămînă
15800000-6

32 Cartofi
2000.00Kilogram32.1 Cartofi     cartofi calitate superioară livrarea

2 în săptămînă
15800000-6

33 Morcov
200.00Kilogram33.1 Morcov morcov cal.sup. livrarea 2 în

săptămînă
15800000-6

34 Ceapa
200.00Kilogram34.1 Ceapa ciapă cal. sup. livrarea 1 în

săptămînă
15800000-6

35 Sfecla rosie
300.00Kilogram35.1 Sfecla rosie sfeclă roşie cal.sup. livrarea 1 în

săptămînă
15800000-6

36 Varza
1000.00Kilogram36.1 Varza proaspata varză proaspătă cal. sup. livrarea 1

în săptămînă
15800000-6

37 Cacao
10.00Kilogram37.1 Cacao cacao praf în pachet, livrarea 1 în

săptămînă
15800000-6

38 Ceai
10.00Kilogram38.1 Ceai     ciai negru, frunza întreagă

ambalat la 1 kg. livrarea 1 în
săptămînă

15800000-6

39 Rosii conservate
400.00Kilogram39.1 Rosii conservate in suc propriu in borcane de

1,0 l-1.5l
roşii conservate în suc propriu în
borcane de 1 l. în socul lor, livrarea
1 în săptămînă

15800000-6

40 Fructe uscate
150.00Kilogram40.1 Fructe uscate diferite fructe uscate calitate superioară.

GOST 28501-90, livrarea 1 în
săptămînă

15800000-6

41 Mere
800.00Kilogram41.1 Mere proaspete mere proaspete cal. sup. livrarea 1

în săptămînă
15800000-6

42 Ulei vegetal
200.00Kilogram42.1 Ulei vegetal de floarea soarelui rafinat ulei vegetal rafinat ambalaj de 1 l,

livrarea 1 în săptămînă
15800000-6

43 Lamiie
50.00Kilogram43.1 Lamiie lămîie cal. sup. livrarea 1 în

săptămînă
15800000-6

44 Fasole conservate
100.00Kilogram44.1 Fasole conservate 0680 fasole conservate în borcane de

0,680, livrarea 1 ori pe săptămînă
15800000-6

45 Prune
200.00Kilogram45.1 Prune prune proaspete cal. sup. livrarea 1

în săptămînă
15800000-6

46 Struguri
200.00Kilogram46.1 Struguri struguri proaspeti cal. sup. livrarea

1 în săptămînă
15800000-6

47 Rosii
300.00Kilogram47.1 Rosii proaspete roșii proaspete cal. sup. livrarea 1 în

săptămînă
15800000-6

48 Ardei
300.00Kilogram48.1 Ardei proaspeti ardei proaspeți cal. sup. livrarea 115800000-6
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

300.00Kilogram48.1 Ardei proaspeti în săptămînă15800000-6
49 Bostanel

100.00Kilogram49.1 Bostanei bostanei proaspeti cal. sup. livrarea
1 în săptămînă

15800000-6

50 Crupa de griu
100.00Kilogram50.1 Crupa de griu crupă de grîu calitate superioară,

GOST 276-60, ambalaj 1 kg,
livrarea 1 în săptămînă

15800000-6

51 Conopida
100.00Kilogram51.1 Conopida proaspata conopida proaspătă cal. sup.

livrarea 1 în săptămînă
15800000-6

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
La comanda beneficiarului timp de 3 zile
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

1 1.Certificat de înregistrare a întreprinderii copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
participantului

Da

2 2.Certificat de atribuire a contului bancar copie eliberat de bancala care se deserveste
participantul

Da

3 3.Certificat de efectuare sistematică a plăţii
impozitelor, contribuţiilor

copie eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea
certificatului-conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal
al Republicii Moldova)

Da

4 4.Ultima situație financiară copie confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului

Da

5 5.Oferta de preț confirmată prin semnătura şi ştampila participantului Da
6 6.Certificat de conformitate sau Declarația de

conformitate
pentru produsele lactate eliberat de Organismul de
certificare acreditat în sistemul Naţional de Acreditare
-  confirmată prin ştampila şi semnătura participantului

Da

7 7.Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în
practici frauduloase şi de corupere

Conform F3.4 din Documentația Standard Da

8 8.Garanţia pentru ofertă conform F3.2 din Documentația Standar Da
9 9.Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare a

agentului economic participant
copia semnată şi ştampilată de participant - Da

10 10. Autorizația sanitar-veterinară pe unitate de
transport sau Pașaport sanitar al transportului

copie confirmată prin semnătura şi ştampilată de
participant

Nu

11 11. Lista fondatorilor operatorilor economici (nume, prenume, cod personal) -copia semnată şi
ştampilată de participant

Nu

12 12. Certificat de deţinere a abatorului sau contract cu
asemenea abator

(pentru pozițiile carne)original – eliberat de Participant Nu

13 13. Certificat de calitate şi de provenienţă a materiei
prime ( făină , grîu )

copie -confirmat prin semnătura şi ştampila
participantului

Nu

14 14. Confirmare de diţinere a stocului de făină/grîu,
necesar îndeplinirii contractului de achiziţie pe o
perioadă de cel puţin 10 zile

copie confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului -

Nu

15 15. Certificat de deţinere a laboratorului atestat pentru
efectuarea controlului permanent asupra calităţii  sau
contract cu asemenea laborator

pentru produse de panificație)original – eliberat de
Participant

Nu

16 16. Certificat pentru confirmarea capacităţii executării
calitative a contractului de achiziţie

original eliberat de Participant care reflectă următoarea
informaţie : experienţa acumulată , performanţele .

Nu

17 17. Certificat de inspecție a calității cerealelor și a
derivatelor cerealelor - eliberat de Agenția Națională
pentru Siguranța Alimentelor

copie confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului

Nu

18 18. Sistemul de Managment al Calității și Siguranța
Alimentelor

pentru produsele de origine animalieră - SM GOST R
51705.1: 2002

Nu

Informație Suplimentară:
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor
de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: PRIMĂRIA s. Ghidighici
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, s. Ghidighici, str. Mateevici A. 2
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Tel.: m_spinu@inbox.ru022-710-252 ,  Fax: 022710607 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: Iacob  Aliona, Contabil

Întocmirea ofertelor:
Oferta  și  documentele  de  calificare  solicitate  întocmite  clar,  fără  corectări,  cu  număr  și  dată  de  ieșire,  cu  semnătura  persoanei
responsabile,  puse  în  plic,  sigilate  şi  ştampilate,  urmează  a  fi  prezentate

pînă la: 28.06.2017 10:00
Republica Moldova, mun. Chişinău, s. Ghidighici, str. Mateevici A. 2pe adresa:

În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnatăNOTĂ:
în original precum  și documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoaredin  data desfășurării procedurii.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 zile

în prezenţa fizică  sau  prin  mijloace electronice a membrilor  grupului de lucru  al  autorității  contractanteOfertele vor fi deschise
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

28.06.2017 10:00la:
Republica Moldova, mun. Chişinău, s. Ghidighici, str. Mateevici A. 2pe adresa:

Contractul intră sub incidența Acordului OMC   - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat ''REGISTRUL
DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE''. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: Isac  Serafim


