ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea __Produse alimentare pentru prima jumatate a anului 2019_________
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție___COP_ _______________________________________________
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: _ Primăria satului Susleni_______________________
2. IDNO: _1007601001776________________________________________________________
3. Adresa: _raionul Orhei, satul Susleni_____________________________________________
4. Numărul de telefon/fax: 023546941/023546238_____________________________________
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: comuna.susleni@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):institutie publica.
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.
d/o

Cod
CPV

Denumirea
bunurilor/serviciilor/lucr
ărilor solicitate

Unitatea
de
măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică
deplină solicitată,
Standarde de
referință

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

Lotul 1
1

15811100-7

Franzelă din făină de grîu
fortificată

kg

800

2

15811100-7

Franzelă din secară

kg

432

3

15811200-8

kg

300

4

15811000-6

kg

15

5

15811200-8

kg

170

Biscuiti trandafirasi cu
magiun
Pesmeți mărunțiți
Învîrtita cu mac

Din faina de griu,
fortificată cu fer ,calitatea
superioara,0.4kg
feliata,ambalata
HG nr 775 din 03.07.2007
Din făină de secară,
calitate superioară 0,6kg
feliata,ambalata
H.G.nr.775 din 03.07.2007
Din faina de griu, ,calitatea
superioara,ambalati în
pac/de max.3 kg
Din faina de griu, calitatea
superioara.In ambalaj cite
1 kg HG nr 775 din
03.07.2007
Din faina de griu, ,calitatea
superioara,proaspata,ambalat
HG nr 775 din 03.07.2007

7800.00

2300.00

9900.00
360.00

9350.00

Lotul 2
15511100-4

6

15542000-9

7

8

15512100-1

Lapte pasterizat

Brinză semigrasă( pînă la
5%)
Digitally signed by Boldurat Ilie
Date: 2018.12.06 09:11:05 EET

Chefir
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L

3500

kg

600

L

720
1

Pasterizat 2.5% , fara
adaos de grasimi vegetale,
ambalat in pachete de
polietilena de 1L ,produs
autohton Gost13277-79
Proaspata de vaci, fara
adaos de grasimi
vegetale,amb.in pach.
Max.a cite 2,5 kg produs
autohton SF03947208-009
2.5%,, fara adaos de
grasimi vegetale in pachete
de polietilena de 0,5L,

24400.00

24200.00

6680.00

15512100-1

Smîntînă (pînă la 15%)

9

10

11

12

13

14

15543000-6

15530000-2

15112130-6

kg

60

kg

100

kg

300

Brînză tare

Unt țărănesc fără grăsimi
vegetale, calitate superioară
Lotul 3
Piept de pui, Fileu fara os

kg

300

15111100-0

Carne de bovină fără os,
calitate superioară

kg

300

15113000-3

Carne de porc degrasata
categoria superioara

kg

600

03311210-7

15

Lotul 4
Peşte congelat Hec fara
cap

kg

360

buc

4000

buc

3000

kg

100

kg

120

kg

120

kg

150

Crupe de griș

kg

120

Crupe din porumb

kg

120

Fulgi de ovăs

kg

120

kg

150

kg

100

kg

100

produs autohton
GOST 4929-84
10%, , fara adaos de
grasimi vegetale ,in pachet
de polietilena de 0.5kg,
produs autohton
TU 10.02.789.09.89
45% grasime, fara adaos de
grasimi vegetale, produs
autohton , SM218:2001
72,5% cu grăsimi
animaliere, pachet 0,200
kg , produs autohton ,HG
RM 611 din 05.07.2010

In ambalaj cite 1 kg , în
stare proaspătă ,fara os,
produs autohton
PT MD67-3769
Mischi,in stare proaspătă,
fără os si pelita, produs
autohton
GOST 779-55
Muschi,in stare proaspătă
fără os, produs autohton
HG nr696 din04.08.2010

Cu greutatea nu mai putin
de 0,7kg 1 peste,
fara cap,fara gheata, sa nu
fie moale
Gost 20057-96

1220.00

7800.00

29850.00

15500.00

25500.00

40500.00

13200.00

Lotul 5
16

03142500-3

17

03142500-3

18

15612100-2

19

03211100-4

20

15613313-5

21

15613310-4

22

15625000-5

23

03211200-5

24

15613380-5

25

15614100-6

26

15850000-1

27

15850000-1

Oua de gaina
Oua de prepelita
Lotul 6
Făina de griu

Lotul 7
Crupe de grîu(Arnautca)
Crupe de arpacaş
Crupe de hrişcă

Orez rotund
Tăiței de casă

Paste Făinoase figurate

De masa, dietice, categoria
B cu greutatea nu mai mica
de 63 gr. SM 89
categoria A, proaspete, cu
coarja curata
SM STB 975: 2002

Calitate superioara ,amb.in
pach.2 kg produs autohton
SM 202:2000

In ambalaj cite 1kg
PTMD 67-38869887005:2005
In ambalaj cite 1 kg
SF67-38975129-002.2010
In ambalaj cite 1kg ,boabe
intregi
GOST 5550-74
In ambalaj cite 1kg
Gost7022-97
In ambalaj cite 1 kg
PT MD67-38869887-004
In ambalaj cite 1kg
GOST 21149-93
Slefuit, intreg, rotund
ambalat cite 1 kg
GOST 6292-93
In ambalaj cite 1 kg
H.G.775 din 03.07.2007
In ambalaj cite 1 kg
,clitatea superioara, clasa I
grupa V, GOST 875-92

6300.00
3000.00

600.00

840.00
640.00
1220.00
840.00
800.00
900.00
1800.00
2800.00
850.00

Lotul 8
28

03221210-1 Fasole uscate

kg

40

29

03212213-6 Mazare uscata

kg

50
2

In ambalaj cite 1 kg,produs
autohton ISO22000:2005
Intreaga in ambalaj cite
1kg,produs autohton
SF67-38975129-001:2010

800.00
350.00

30

03221220-4

31

03221210-1

32

15897200-4

33

34

35

36

15332290-3

15321000-4

15321000-4

15842310-8

Lotul 9
Mazare verde conservata
Fasole conservate
Roșii conservate în sucul
lor

kg

60

kg

40

kg

100

kg

30

Magiun din fructe

Lotul 10
Suc din fructe

Suc din fructe
Lotul 11
Tabletă de ,, ciocolata”sau
echivalentul

Întreagă, în borcane cu
greutatea de 0.700 kg
GOST 30425-97
Întreagă, în borcane cu
greutatea de 0.700 kg
GOST15847-99
În borcane de 0.92
L,produs autohton
GOST 7231-90
Sterilizat, calitate
superioara, in borcane de
sticla de 700 gr GOST
6929-88

Limpezit, 100%
natural,fara
conservanti,amb. In pach.
de 1 L SM183/182; 2003
Limpezit, 100%
natural,fara
conservanti,amb. In pach.
de 0.2 L SM1004-20

600.00
900.00
1200.00
600.00

3000.00

kg

300

pach

160

buc

160

Mica 0.035 gr
GOST 6534-89

1100.00

kg

450

Din sfecla de calitate,
standart in pachet de 1kg
Gost 21-94

5100.00

kg

50

In pachete de 1 kg
GOST13830-97

200.00

kg

1.5

In pachete cu greutatea de
0.50-100 gr.
GOST 171-81

130.00

kg

60

960.00

Lotul 12
37

38

39

40
41

15831000-2

15872400-5

15898000-9

15421000-5
15421000-5

Zahăr

Lotul 13
Sare iodată
Lotul 14
Drojdie uscata

Lotul 15
Ulei rafinat
Ulei nerafinat

kg

40

kg

360

kg

360

kg

200

kg

2000

Rafinat, in sticle de 5 L
PT MD67-05691233001:2002

Ambalat în sticle de 5 L
GOST 1129-93

1100.00
700.00

Lotul 16
42

03221113-1

43

03221112-4

44

03221111-7

45

03212100-1

46

03221400-0

47

03221230-7

48

03221110-0

49
50
51
52

03222210-8
03222321-9
03222321-9
03222111-4

Ceapă
Morcov
Sfeclă
Cartofi
Varza
Ardei grași proaspeți
Rădăcină de țelină
Lămîi
Mere proaspete
Prune uscate
Banane

kg

500

kg

100

kg

50

kg
kg
kg
kg

50
800
60
150

3

Cu greutatea nu mai putin
de0.05 kg – 0,1kg 1 buc
SM243:2004
Cu greutatea nu mai putin de
0.1 kg -0.2kg 1 buc.GOST
1721-85
Cu greutatea nu mai putin de
de 0.3 kg 1 buc.GOST 2676685
Cu greutatea de la 0.1 kg o
buc.GOST26545---85
Cu greutatea de la 1 kg o
buc.SMSR 1418:2006
Cu greutatea nu mai putin
de0.05 kg – 0,1kg 1 buc.
SM243
Cu greutatea de la0,3 kg o
bucSM211:2000

1900.00
2200.00
1100.00
10000.00
2600.00
4000.00
1250.00

Cu greutatea de la 0.1 kg o
buc.SM SR 11084:2006

1350.00

Cu greutatea de la 0.150 kg o
buc. SMSR1418:2006

6500.00

Uscate-fara fum
SMENI 5829:2015

1800.00

Proaspete, cu greutatea nu mai
mica de 075-100gr buc.HG
RM929 din 31.12.2009

3000.00

53

54

55

03222220-1

15863200-7

15872400-5

Portocale

Proaspete, cu greutatea nu mai
mica de 050-100gr buc HG
RM929 din 31.12.2009

3700.00

kg

150

kg

5

Calitate superioară,
ambalat în cutii de 100gr
GOST 1937-90

280.00

kg

2

In pachete de 0,100 kg
GOST988

100.00

kg

3

In ambalaj de 0,100 kg
SC 42 150

180.00

Vanilie

kg

1

Ambalat 0,100kg
GOST16599-71

100.00

Lotul 21
Frunza de dafin c/s

kg

2

In ambalaj de 0,100kg
GOST 169417594-81

250.00

buc

20

9% ambalat în sticle de 1
L
PTMD67-00400053025:2006

buc

20

Ambalat 0.5 kg,
GOST 2156-76

Lotul 17
Ceai natural negru

Lotul 18
Sare de lămîie
Lotul 19

56

15841000-5

Cacao
Lotul 20

57

58

59

15870000-7

15872200-3

15871100-5

Lotul 22
Oţet de masa

100.00

Lotul 23
60

24313320-0

Bicarbonat de sodiu

Valoarea estimativă totală

120.00
296420.00

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 admite.
(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 01.01.2019-30.06.2019
12. Termenul de valabilitate a contractului:_31.07.2019
13. 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)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de
lege sau al unor acte administrative (după caz): _____________________________________________________________________________
(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 menționeazăinformațiile solicitate (DUAE,
documentație):
Nr.
d/o

1

Descrierea criteriului/cerinței

Formularul Standart al

Mod de demonstrare a îndeplinirii
criteriului/cerinței:
Original, confirmat prin aplicarea
4

Nivelul minim/
Obligativitatea

Obligatoriu

2

Documentului Unic de Achizitii European

stampilei si semnaturii Participantului

Formularul ofertei

Original, confirmat prin aplicarea
stampilei si semnaturii Participantului,

Obligatoriu

( F.3.1)

3

Specificatia de pret

Original, confirmat prin aplicarea
stampilei si semnaturii Participantului,

Obligatoriu

( F.4.2)

4

Specificatia tehnica

Original, confirmat prin aplicarea
stampilei si semnaturii Participantului,

Obligatoriu

( F.4.1)

5

Informatii generale despre participant

Original, confirmat prin aplicarea
stampilei si semnaturii Participantului

6

Certificat/Decizie/Extras de
inregistrare a intrepriderii

Copie, confirmat prin aplicarea stampilei
si semnaturii Participantului

7

Certificat de detinere a contului bancar

Original sau copie, confirmat prin
stampila si semnatura participantului

8

Certificat privind lipsa sau existenta
datoriilor fata de Bugetul Public National
eliberat de Serviciul Fiscal de Stat al
Republicii Moldova

Original, confirmat prin aplicarea
stampilei si semnaturii Participantului

9

Ultimul Raport Financiar, vizat si
inregistrat de organele competente

Copie, confirmat prin aplicarea stampilei
si semnaturii Participantului

10

Autorizatie sanitar-veterinara de
functionare

Copie, confirmat prin aplicarea stampilei
si semnaturii Participantului

11

Autorizatie sanitar-veterinara pentru
unitatile de transport

Copie, confirmat prin aplicarea stampilei
si semnaturii Participantului

12

Certificat deConformitate/Declaratia de
conformitate sau inofensivitate la
toate produsele

Copie, eliberat de Organul Nationalde
Verificare a conformitatii
produselorconfirmat prin aplicarea
stampilei si semnaturii Participantului

13

Certificat de detinere a laboratorului
atestat pentru efectuarae controlului
permanent asupra calitatii carnii, sau
contract cu acest abator

14

Certificat de provenienta si calitate a fainii

Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu

Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu

Copie, confirmat prin aplicarea stampilei
si semnaturii Participantului

Obligatoriu

Copie, confirmat prin aplicarea stampilei
si semnaturii Participantului

Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînseși al
procedurii negociate), după caz__________________________________________________
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):
_______________________________________________________________________________
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic pret pentru lot
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum
și ponderile lor:
5

Nr.
d/o

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

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

până la: [ora exactă] Conform SIA „RSAP”

-

pe: [data] Conform SIA „RSAP”

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: 30 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP”
(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: Limba de
stat.
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene: ____________________________________________________________
(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

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) șireferința (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:________________________________________________________________
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:06.12.2018
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
Da
sistemul de comenzi electronice
Nu
facturarea electronică
Da
plățile electronice
Nu
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: Boldurat Ilie

L.Ș.
6

