
ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  LICITAŢIE PUBLICĂ

nr. 18/04367 28.09.2018din

Denumirea autorităţii contractante: IMSP Spitalul Dermatologie si Maladii Comunicabile
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

Produse alimentare pentru anul 2019Obiectul 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.:  76  din  28.09.2018.
În scopul achiziţionării "Produse alimentare pentru anul 2019"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2019
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: CNAM

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 Pâine din făină de secară, calitate
superioară, ambalată feliată

4300.00Kilogram1.1 Pâine din făină de secară, calitate superioară,
ambalată feliată

HG nr.775 din 03.07.2007. Grafic
de livrare: zilnic pînă la orele 08:00

15811100-7

2 Pâine albă din făină de grâu, calitate
superioară, ambalată feliată

4400.00Kilogram2.1 Pâine albă din făină de grâu, calitate
superioară, ambalată feliată

HG nr.775 din 03.07.2007. Grafic
de livrare: zilnic pînă la orele 08:00

15811100-7

3 Cornişor cu magiun 100 gr.
7000.00Bucată3.1 Cornişor cu magiun 100 gr. HG nr.775 din 03.07.2007. Grafic

de livrare: zilnic pînă la orele 08:00
15811200-8

4 Făină de grîu calitate superioară
500.00Kilogram4.1 Făină de grîu calitate superioară În saci. HG nr.68 din 29.001.2007.

Grafic de livrare: 2 ori pe lună, la
comandă

15612100-2

5 Paste făinoase, calitate
superioară,pasteurizate

650.00Kilogram5.1 Paste făinoase, calitate superioară,pasteurizate În saci. HG nr.775 din 03.07.2007.
Grafic de livrare: 2 ori pe lună, la
comandă

15850000-1

6 Hrişcă din bob întreg, calitate superioară
650.00Kilogram6.1 Hrişcă din bob întreg, calitate superioară În saci, Grafic de livrare: 1 dată pe

lună, la comandă
15613000-8

7 Orez bob întreg, calitate superioară
600.00Kilogram7.1 Orez bob întreg, calitate superioară În saci,Grafic de livrare: 1 dată pe

lună, la comandă
03211300-6

8 Fulgi de ovăz mărunți sau întreg, calitate
superioară

350.00Kilogram8.1 Fulgi de ovăz întreg, calitate superioară În saci, HG nr.520 din
22.06.2010,Grafic de livrare: 1 dată
pe lună, la comandă

15613380-5

9 Crupe de griş, calitate superioară
300.00Kilogram9.1 Crupe de griş, calitate superioară În saci, HG nr.520 din 22.06.2010,

Grafic de livrare: 1 dată pe lună, la
comandă

15625000-5

10 Crupe de mei, calitate superioară
300.00Kilogram10.1 Crupe de mei, calitate superioară În saci,  HG nr.520 din 22.06.2010,

Grafic de livrare: 1 dată pe lună, la
comandă

15613000-8

11 Arpacaş, calitate superioară
250.00Kilogram11.1 Arpacaş, calitate superioară În saci, HG nr.520 din 22.06.2010,

Grafic de livrare: 1 dată pe lună, la
comandă

15613000-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

12 Crupe de grîu sfărîmate, calitate superioară
350.00Kilogram12.1 Crupe de grîu sfărîmate, calitate superioară În saci,  HG nr.520 din 22.06.2010,

Grafic de livrare: 1 dată pe lună, la
comandă

03211100-4

13 Crupe de orz, calitate superioară
300.00Kilogram13.1 Crupe de orz, calitate superioară În saci, HG nr.520 din 22.06.2010,

Grafic de livrare: 1 dată pe lună, la
comandă

15613000-8

14 Crupe de porumb,  calitate superioară
400.00Kilogram14.1 Crupe de porumb,  calitate superioară În saci,  Grafic de livrare: 1 dată pe

lună, la comandă
15613000-8

15 Cartofi diametr > 6 cm, fără semne de
alterare

7000.00Kilogram15.1 Cartofi diametr > 6 cm, fără semne de alterare În saci, HG nr.929 din 31.12.2009,
Grafic de livrare: 1 dată/săptămînă,
la comandă

03212100-1

16 Sfeclă roşie de masă >200 gr, fără semne de
alterare

1800.00Kilogram16.1 Sfeclă roşie de masă >200 gr, fără semne de
alterare

În saci,HG nr.929 din 31.12.2009,
Grafic de livrare: 1 dată/săptămînă,
la comandă

03221111-7

17 Varză albă, proaspătă > 1 kg, fără semne de
alterare

2600.00Kilogram17.1 Varză albă, proaspătă > 1 kg, fără semne de
alterare

În saci,HG nr.929 din 31.12.2009,
Grafic de livrare: 1 dată/săptămînă,
la comandă

03221400-0

18 Morcov,  > 5 cm, fără semne de alterare
1700.00Kilogram18.1 Morcov,  > 5 cm, fără semne de alterare În saci, HG nr.929 din 31.12.2009,

Grafic de livrare: 1 dată/săptămînă,
la comandă

03221112-4

19 Verdeaţă  patrunjel marar proaspătă fără
semne de alterare

200.00Kilogram19.1 Verdeaţă  patrunjel marar proaspătă fără
semne de alterare

În lăzi, HG nr.929 din 31.12.2009,
Grafic de livrare: 1 dată/săptămînă,
la comandă

03451000-6

20 Ciapă verde fără semne de alterare
150.00Kilogram20.1 Ciapă verde fără semne de alterare În lăzi, HG nr.929 din 31.12.2009,

Grafic de livrare: 1 dată/săptămînă,
la comandă

03221113-1

21 Roşii în suc propriu
300.00Kilogram21.1 Roşii în suc propriu Borcane pînă la 1,0 kg, HG nr.520

din 22.06.2010, Grafic de livrare: 1
dată pe lună, la comandă

15331420-7

22 Ceapă uscată deametru  > 5 cm
1300.00Kilogram22.1 Ceapă uscată deametru  > 5 cm În lăzi, HG nr.929 din 31.12.2009,

Grafic de livrare: 1 dată/săptămînă,
la comandă

03221113-1

23 Mazăre conservată verde
500.00Kilogram23.1 Mazăre conservată verde Borcane pînă la 1,0 kg, Grafic de

livrare: 1 dată pe lună, la comandă
15331462-3

24 Fasole uscată întragă albă
120.00Kilogram24.1 Fasole uscată întragă albă În saci,  HG nr.205 din 11.03.2009.

Grafic de livrare: 1 dată pe lună, la
comandă

03221210-1

25 Mazăre uscată şlefuită bob întreg
150.00Kilogram25.1 Mazăre uscată şlefuită bob întreg În saci, HG nr.205 din 11.03.2009.

Grafic de livrare: 1 dată pe lună, la
comandă

03212213-6

26 Mere prospete calibrate 180- 200 gr, fără
semne de alterare

2200.00Kilogram26.1 Mere prospete calibrate 180- 200 gr, fără
semne de alterare

În lăzi, calitative. HG nr.929 din
31.12.2009, Grafic de livrare: 1
dată/săptămînă, la comandă

15332000-4

27 Fructe uscate în sortiment (mere,pere,
prune)
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

550.00Kilogram27.1 Fructe uscate în sortiment (mere,pere, prune) În saci din hîrtie, HG nr.1523 din
29.12.2007. Grafic de livrare: 1
dată pe lună, la comandă

15332410-1

28 Suc din fructe limpezit (mere, struguri)
1800.00Litru28.1 Suc din fructe limpezit (mere, struguri) Borcane a cîte 3,0 L,  HG nr.1111

din 06.12.2010. Grafic de livrare: 1
dată pe lună, la comandă

15320000-7

29 Carne de bivină fără os,calitatea
superioară, racita

2800.00Kilogram29.1 Carne de bivină fără os,calitatea superioară,
racita

 HG nr.696 din 04.08.2010. Grafic
de livrare: 3 ori pe săptămînă, la
comandă

15111000-9

30 Fileu de găină natural fără os, calitate
superioară, răcit, ninjectat

850.00Kilogram30.1 Fileu de găină natural fără os, calitate
superioară, răcit, ninjectat

În cutii, HG nr. 696 din 04.08.2010,
HG nr.520 din 22.06.2010 Grafic
de livrare: 2 ori pe săptămînă, la
comandă

15112100-7

31 Pulpe de găină cu fierbere rapidă
(broiler),calitate superioară, răcită

1100.00Kilogram31.1 Pulpe de găină cu fierbere rapidă
(broiler),calitate superioară, răcită

În cutii, HG nr. 696 din 04.08.2010,
HG nr.520 din 22.06.2010 Grafic
de livrare: 2 ori pe săptămînă, la
comandă

15112100-7

32 Peşte congelat „Hec” fără cap şi măruntaie
800.00Kilogram32.1 Peşte congelat „Hec” fără cap şi măruntaie În cutii, categoria I. Grafic de

livrare: 1 dată/săptămînă, la
comandă

15221000-3

33 Lapte de vaci pasterizat
6000.00Litru33.1 Lapte de vaci pasterizat 1,5% pachet pol. cîte 1,0 litru,HG

nr.611 din 05.07.2010. Grafic de
livrare: zilnic, la comandă

03333000-4

34 Chefir
6000.00Litru34.1 Chefir 1,0% pachet pol. cîte 0,5 litri,  HG

nr.611 din 05.07.2010. Grafic de
livrare: zilnic, la comandă

15500000-3

35 Smîntînă
500.00Kilogram35.1 Smîntînă 10,0% pachet pol. cîte 0,5 litri. ,

HG nr.611 din 05.07.2010. Grafic
de livrare: 3 ori pe săptămînă, la
comandă

15512000-0

36 Brînză de vaci
1100.00Kilogram36.1 Brînză de vaci 5%, în saci peliculă, HG nr.611 din

05.07.2010. Grafic de livrare: 3 ori
în săptămînă, la comandă

15542000-9

37 Caşcaval cu cheag tare
450.00Kilogram37.1 Caşcaval cu cheag tare 50%  HG nr.611 din 05.07.2010.

Grafic de livrare: 1 dată/săptămînă,
la comandă

15544000-3

38 Unt nesărat
950.00Kilogram38.1 Unt nesărat Fără adaus de grăsimi vegetale

72,5%, cutii de la 5 la 20 kg, HG
nr.611 din 05.07.2010. Grafic de
livrare: 1 dată/săptămînă, la
comandă

15530000-2

39 Ulei vegetal
700.00Litru39.1 Ulei vegetal De floarea soarelui rafinat,

dezodorizat, în butelii pînă la 5,0 L,
HG nr.434 din 27.05.2010.  Grafic
de livrare: 1 dată pe lună, la
comandă

15410000-5

40 Ouă dietice găină
6000.00Bucată40.1 Ouă dietice găină HG nr.1208 din 27.10.2008. Grafic

de livrare: 2 ori pe săptămînă, la
comandă

03142500-3
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

41 Zahăr
1800.00Kilogram41.1 Zahăr În saci, HG nr.774 din 03.07.2007.

Grafic de livrare: 2 ori pe lună, la
comandă

15831000-2

42 Biscuiţi cu unt topit, Fără aromă
1300.00Kilogram42.1 Biscuiţi cu unt topit, Fără aromă În cutii, HG nr.520 din 22.06.2010,

Grafic de livrare: 2 ori pe lună, la
comandă

15821200-1

43 Covrigi uscați fără zahar
250.00Kilogram43.1 Covrigi uscați fără zahar În cutii, HG nr.520 din 22.06.2010,

Grafic de livrare: 2 ori pe lună, la
comandă

15821200-1

44 Peltea din fructe în sortiment
200.00Kilogram44.1 Peltea din fructe în sortiment Pachet a cîte 250 gr, Grafic de

livrare: 1 dată pe lună, la comandă
15332240-8

45 Ceai negru
300.00Bucată45.1 Ceai negru Unitatea de măsură cutii. Livrarea

în cutii a cîte 100 plicuri de 1,0 gr,
HG nr.520 din 22.06.2010, Grafic
de livrare: 1 dată pe lună, la
comandă

15863200-7

46 Cacao
15.00Bucată46.1 Cacao Unitatea de măsură pachet. Livrarea

în pachete a cîte 100 gr,  HG nr.520
din 22.06.2010,Grafic de livrare: 1
dată pe lună, la comandă

15841000-5

47 Pastă de roşii 25%
120.00Kilogram47.1 Pastă de roşii 25% În borcane pînă la 1 Kg,  HG nr.520

din 22.06.2010,Grafic de livrare: 1
dată pe lună, la comandă

15331428-3

48 Magiun din fructe steril
45.00Kilogram48.1 Magiun din fructe steril În borcne pînă la 1 Kg, HG nr.216

din 27.02.2008. Grafic de livrare:1
dată pe lună, la comandă

15332290-3

49 Castraveţi marinaţi
90.00Kilogram49.1 Castraveţi marinaţi În borcane pînă la 3 Kg,HG nr.520

din 22.06.2010, Grafic de livrare: 1
dată pe lună, la comandă

15331100-8

50 Drojdie uscata
10.00Kilogram50.1 Drojdie uscata În pachete a cîte 100 gr,HG nr.520

din 22.06.2010, Grafic de livrare: 1
dată pe lună, la comandă

15898000-9

51 Sare alimentară iodată
130.00Kilogram51.1 Sare alimentară iodată În pachete a cîte 1,0 kg, HG nr.596

din 03.08.2011. Grafic de livrare: 1
dată pe lună, la comandă

15872400-5

52 Piper negru măcinat
1800.00Gram52.1 Piper negru măcinat Pachete a cîte 20 gr,HG nr.520 din

22.06.2010, Grafic de livrare: 1
dată pe lună, la comandă

15872100-2

53 Frunze de dafin
1.50Kilogram53.1 Frunze de dafin Pachete a cîte 10 gr, HG nr.520 din

22.06.2010,Grafic de livrare: 1 dată
pe lună la comandă

15870000-7

54 Oţet
30.00Bucată54.1 Oţet Unitatea de măsură. 6%, livrarea în

sticle de 0,5 l. HG nr.520 din
22.06.2010, Grafic de livrare: 1
dată pe lună, la comandă

15871100-5

55 Borş acru
1300.00Bucată55.1 Borş acru În pachete, praf  a cîte 20 gr, .

Grafic de livrare:1 dată pe lună, la
comandă

15000000-8

56 Crenvuști de vită, pasăre
700.00Kilogram56.1 Crenvuști de vită, pasăre Grafic de livrare: 2 ori pe15000000-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

700.00Kilogram56.1 Crenvuști de vită, pasăre săptămînă, la comandă15000000-8

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
Livrarea  se efectuează de către Vînzător în perioada 01.01.2019 - 31.12.2019. fiecare partidă va fi livrată la cerere cu respectarea
termenului şi locului prevăzute de graficul de livrare.
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 Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

Nu se cere Nu

2 Capacitatea minimă de producere sau echipamentele
necesare

Nu se cere Nu

3 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)

Nu se cere Nu

4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau
de resurse creditare în sumă de minim (suma)

Nu se cere Nu

5 Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare a
agentului economic participant

Copia - confirmată prin semnată şi ştampilată de
participantului

Da

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

Copie - confirmat prin semnătura şi ştampila
participantului (obligatoriu pentru loturile 1-4)

Da

7 Confirmare de diţinere a stocului de făină/grîu,
necesarîndeplinirii contractului de achiziţie pe o
perioadă decel puţin 10 zile

Copie - confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului (obligatoriu pentru loturile 1-4)

Da

8 Certificat de deţinere a laboratorului atestat pentru
efectuarea controlului permanent asupra calităţii
saucontract cu asemenea laborator

Copia – Confirmată prin semnătura și ștampila
participantului (obligatoriu pentru loturile 1-4)

Da

9 Certificat pentru confirmarea capacităţii executării
calitative a contractului de achiziţie

Original – eliberat de Participant, care reflectă
următoarea informaţie : experienţa acumulată,
performanţele (obligatoriu pentru loturile 1-4)

Da

10 Autorizația sanitar-veterinară pe unitate de transport Copie - confirmată prin semnătura şi ştampilată de
participant

Da

11 Certificat de conformitate/Declarație de conformitate
(pentru lactate și carne de bovină, porcină, pui, pește)

Copie - confirmată prin semnătura și ștampila umedă a
producătorului sau a solicitantului, precum și a
Participantului

Da

12 Certificat de conformitate sau alt certificat eliberat
deun organ abilitat ce confirmă calitatea și proviniența
produselor (pentru restul pozițiilor)

Copia - confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului

Da

13 Certificat de deținere a abatorului saucontract cu
asemenea abator - pentru carne

copie - confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului

Da

14 Certificat de inspecție a calității cerealelor și
aderivatelor cerealelor eliberat de Agenția
Naționalăpentru Siguranța Alimentelor

copie - confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului

Da

15 Notă În caz de necesitate operatorul economic în timp de 5
zile de la înştinţare este obligatoriu sa prezinte mostre

Nu

16 Certificat de înregistrare a întreprinderii Copie – emis de Camera Înregistrării de Stat
(Ministerul Dezvoltării Informaţionale), confirmată
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului

Da

17 Certificat de atribuire a contului bancar Copie – eliberat de banca deţinătoare de cont confirmat
prin ştampila şi semnătura Participantului

Da

18 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,
contribuţiilor

Copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea
certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului
Fiscal al Republicii Moldova) confirmată prin Ştampila
şi semnătura Paticipantului

Da

19 Ultimul raport financiar 2017 Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului

Da

20 Date despre participant Original- potrivit modelului F 3.3  din documentul IPO
confirmat prin semnătura şi ştampila participantului

Da

21 Garanţia pentru ofertă Original- potrivit modelului F 3.2 din documentul IPO Nu
22 Oferta Original potrivit modelului F 3.1 din documentul IPO

confirmat prin ştampila şi semnătura Participantului
Da

23 Lista fondatorilor operatorilor economici Original Da
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

24 Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în
practici frauduloase şi de corupere (F3.4)

original – potrivit formularului F3.4, din documentul
IPO confirmat  prin semnătura şi ştampila
Participantului

Da

25 Declarație privind situaţia personală a operatorului
economic (F3.5)

original – potrivit formularului F3.5, din documentul
IPO confirmat prin semnătura şi ştampila
Participantului;

Da

26 Specificația tehnică F 4.1 original – potrivit Documentul IPO, confirmată prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului

Da

27 Specificația de preț F 4.2 original – potrivit Documentul IPO, confirmată prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului

Da

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: IMSP Spitalul Dermatologie si Maladii Comunicabile
Adresa: str. Costiujeni, 5/1
Tel.: imspsdmc@mail.ru794112 ,  Fax: 794499 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: GÎSCA ANNA, asistenta principala

Setul de documente poate fi primit la adresa: mun.Chiișinău, str. Costiujeni, 5/1,et.2,bir.18.
Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a
denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul
SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

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: 23.10.2018 10:00
mun.Chiișinău, str. Costiujeni, 5/1,et.2, sala de ședințăpe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 60 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

23.10.2018 10:00la:
mun.Chiișinău, str. Costiujeni, 5/1,et.2, sala de ședințăpe adresa:

Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de

Garanție bancară
Garanție prin transfer
în valoare de 1%

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: OLTU IULIAN


