ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip LICITAŢIE PUBLICĂ
nr. 17/04042 din 14.11.2017
Denumirea autorităţii contractante:
Tip procedură achiziție:
Obiectul achiziției:
Cod CPV:

I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII "VALENTIN IGNATENCO"
Licitaţie publică
Produse alimentare semestrul I-2018
15800000-6

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.: 91 din 14.11.2017.
În scopul achiziţionării "Produse alimentare semestrul I-2018"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
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:
Listă: Bunuri şi specificaţii tehnice
Nr. d/o
1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
măsura

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

2.1

Lapte, 2.5% grăsimi, pasteurizat, ambalaj
de polietilena cu volum de 1.0 litri
15800000-6 Lapte, 2.5% grăsimi, pasteurizat, ambalaj de
polietilena cu volum de 1.0 litri
Smîntină 10% grasimi, ambalaj polietilena
0.5
15800000-6 Smîntină 10% grasimi, ambalaj polietilena 0.5

3.1

Chefir 2.5% grăsimi, ambalaj polietilenă
0.5 l
15800000-6 Chefir 2.5% grăsimi, ambalaj polietilenă 0.5 l

Litru

4.1

Brînză de vaci 9% grăsimi, ambalaj 5,0 kg
15800000-6 Brînză de vaci 9% grăsimi, ambalaj 5,0 kg

Kilogram

5.1

Covrigi dietici de tărîţă
15800000-6 Covrigi dietici de tărîţă

Kilogram

6.1

Unt ţărănesc minim 72,5% grasimi
animaliere
15800000-6 Unt ţărănesc minim 72,5% grasimi animaliere

Kilogram

1500.00 Graficul de livrare-1/10 zile; GOST
37-91 ambalaj 200gr a cîte 40
bucăţi în cutie de carton, prezenta
pe fiecare ambalaj a sticherului cu
date informationale privind
produsul dat.

7.1

Fileu de găină fără os; Congelat
15800000-6 Fileu de găină fără os; Congelat

Kilogram

1200.00 Graficul de livrare- 1/15 zile; cu
ferbere rapidă, calitatea I, în cutii
de carton de 5-10kg, GOST 2539182 sau PTMD 67-00400053033:2006

8.1

Pulpe de găină; Congelat
15800000-6 Pulpe de găină; Congelat

Kilogram

1500.00 Graficul de livrare- 1/15 zile; cu
ferbere rapidă, calitatea I, în cutii
de carton de 5-10 kg, cu greutatea
de nu mai puţin de 0,4 kg/1 pulpă,
GOST 25391-82 sau PTMD 6700400053-033:2006

9.1

Peşte congelat MERLUCIU
15800000-6 Peşte congelat MERLUCIU

Kilogram

3000.00 Graficul de livrare 1/10 zile GOST
1168-86 trunchi (fara cap şi coadă),

1.1
2

3

4

5

6

7

8

9

Litru

Litru

1400.00 Graficul de livrare- zilnic, după
necesitate; GOST-13277-79

500.00 Grafic de livrare zilnic TU
10020278909-89

2000.00 Graficul de livrare zilnic 07.0008.00; GOST 4929-84
1400.00 Graficul de livrare: luni-20kg,
marti, miercuri, joi, cite 10kg
vineri- 20kg; PTMD 67-00400053058
900.00 saci 3kg, grafic de livrare-1/10
zile; HG 775 03.07.2007
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Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

9.1
10
10.1

15800000-6 Peşte congelat MERLUCIU
Caşcaval cu cheag tare 50%
15800000-6 Caşcaval cu cheag tare 50%

11

12
12.1

Carne de bovină dezosată categorie
superioară, REFRIGERAT
15800000-6 Carne de bovină dezosată categorie superioară,
REFRIGERAT
Crupe de Griş,
15800000-6 Crupe de Griş,

13
13.1

Unitatea de
măsura
Kilogram

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
3000.00 34-38cm MERLUCIU

Cantitatea

Kilogram

100.00 Graficul de livrare- 1/15 zile; SM
218:2001 PTMD 6738869887-004
ambalaj parafinat 5kg

Kilogram

1000.00 Graficul de livrare-2/7 zile; GOST
779-55 lăzi de plastic 10 kg.

Kilogram

800.00 Graficul de livrare-2/lună; GOST
7022-97 calitatea superioară,
ambalaj 1 kg.

Crupe de orz
15800000-6 Crupe de orz

Kilogram

300.00 Graficul de livrare-2/lună; GOST
5784-60 calit, superioara, ambalaj 1
kg

14
14.1

Crupa de Arpacaş
15800000-6 Crupa de Arpacaş

Kilogram

300.00 Graficul de livrare-2/lună; PTMD
67-38869887-004, calit. super.
ambalaj 1 kg

15
15.1

Crupe de Grîu (sfărîmîţat)
15800000-6 Crupe de Grîu (sfărîmîţat)

Kilogram

300.00 Graficul de livrare-2/lună; PTMD
67-38869887-005, calitate
superioară, ambalaj 1 kg

16
16.1

Fulgi de ovăz
15800000-6 Fulgi de ovăz

Kilogram

600.00 Graficul de livrare-2/lună; Ambalaj
– 1 kg.GOST 21149-93 calit
super,ambalaj 1kg

17
17.1

Malai extra
15800000-6 Malai extra

Kilogram

350.00 Graficul de livrare-2/lună; GOST
6002-69, ambalaj 1 kg, calitate
superioară

18
18.1

Crupe de mei
15800000-6 Crupe de mei

Kilogram

300.00 Graficul de livrare-2/lună; SM
196:1999, calit super, ambalaj 1 kg

19
19.1

Crupa Arnautca
15800000-6 Crupa Arnautca

Kilogram

800.00 Grafic de livrare 2/lună
PTMD6738869887-005, ambalaj 1
kg, calitate superioară

20
20.1

Orez bob întreg
15800000-6 Orez bob întreg

Kilogram

800.00 Graficul de livrare-2/lună; GOST
6292-93, ambalaj 1 kg, calitate
superioara

21
21.1

Crupa de hrişcă boabe întregi
15800000-6 Crupa de hrişcă boabe întregi

Kilogram

700.00 Graficul de livrare-2/lună; GOST5550-74, sambalaj 1 kg, calitate
superioară

22
22.1

Paste fainoase (sfrideluş, cochilie)
15800000-6 Paste fainoase (sfrideluş, cochilie)

Kilogram

500.00 Graficul de livrare-2/lună; SM
191:1999 calitate superioara, clasa
I, ambalaj polietilen 5 kg

23
23.1

Mazăre uscată bob întreg
15800000-6 Mazăre uscată bob întreg

Kilogram

300.00 Graficul de livrare-2/lună; PTMD
67-38869887-004 calitate
superioara, ambalaj 1 kg

24
24.1

Pîine de făină de grîu
15800000-6 Pîine de făină de grîu

Kilogram

13500.00 Grafic de livrare-zilnic; HG 775
03.07.2007, HG 520 22.06.2010,
calitatea superioară fortificată cu
acid folic, fier şi vitamina B9; 430
gr. Feliată şi ambalată.

25
25.1

Ulei de floarea soarelui rafinat şi deodorat
15800000-6 Ulei de floarea soarelui rafinat şi deodorat

Litru

1400.00 Graficul de livrare-2/luna; GOST
1129-93; PTMD 6725691233001-

11.1
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Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
măsura
Litru

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
1400.00 2002, butelii 5 l

Cantitatea

25.1
26
26.1

15800000-6 Ulei de floarea soarelui rafinat şi deodorat
Stafide albe
15800000-6 Stafide albe

27
27.1

Nectar de măr-caise
15800000-6 Nectar de măr-caise

Litru

1000.00 ambalat tetrapac 2 litri,grafic de
livrare-2/luna SM-182

28
28.1

Suc de mere limpezit
15800000-6 Suc de mere limpezit

Litru

1000.00 ambalaj tetrapac 2 l, GRAFIC DE
LIVRARE-2/LUNA;SM-183 MBT
5061-89

29
29.1

Suc măr verde 0,200 l
15800000-6 Suc măr verde 0,200 l

Bucată

200.00 ambalaj tetrapac 0,200 l GRAFIC
DE LIVRARE termen de 3 de la
solicitare

30
30.1

Magiun de fructe (mere/prune/caise)
15800000-6 Magiun de fructe (mere/prune/caise)

Kilogram

600.00 calitatea 1 de mere, prune, caise,
borcan ,sticla 0,68-0,7 kg, grafic de
livrare-1/2 luni;GOST 6929-88;
MBT 5061-89

31
31.1

Ceai negru cu frunze de mărime medie
15800000-6 Ceai negru cu frunze de mărime medie

Kilogram

100.00 Graficul de livrare 2/luna GOST
1937-90 Ambalaj 100-120gr

32
32.1

Sare iodată
15800000-6 Sare iodată

Kilogram

500.00 Graficul de livrare după necesitate
GOST 13830-97 Ambalaj
polietilena 1 kg

33
33.1

Acid citric (sare de lamiie)
15800000-6 Acid citric (sare de lamiie)

Kilogram

7.00 Grafic de livrare 1/luna HG 520 din
22.06.2010 ambalaj 0.1 kg

34
34.1

Mac alimentar
15800000-6 Mac alimentar

Kilogram

2.00 Grafic de livrare după necesitate
GOST 12094-76 ambalaj polietilen
0.02kg

35
35.1

Scorţişoară
15800000-6 Scorţişoară

Kilogram

1.00 Grafic de livrare după necesitate
GOST 12094-76 ambalaj polietilen
0.2-0.5kg

36
36.1

Otet 6%
15800000-6 Otet 6%

37
37.1

Kilogram

15.00 Graficul de livrare 1/luna GOST
13830-98, ambalaj polietilen 0,1kg

Litru

150.00 Graficul de livrare 1/luna PTMD
67-00411795146-2001 ambalaj 1.0
l

Bicarbonat de sodiu
15800000-6 Bicarbonat de sodiu

Kilogram

150.00 Graficul de livrare 1/luna Ambalaj
polietilena 0.5 kg

38
38.1

Cacao
15800000-6 Cacao

Kilogram

10.00 Graficul de livrare după necesitate
ambalaj de polietilena 0.1-0.2 kg

39
39.1

Drojdie presata uscată Pakmaya
15800000-6 Drojdie presata uscată Pakmaya

Kilogram

15.00 Grafic de livrare 1/lună şi după
necesitate GOST 171-81 pachet de
hirtie 1.0 kg

40
40.1

Făina de grîu
15800000-6 Făina de grîu

Kilogram

41
41.1

Peltea din diverse fructe
15800000-6 Peltea din diverse fructe

Kilogram

42
42.1
43
43.1

Amidon alimentar
15800000-6 Amidon alimentar
Piper negru in boabe
15800000-6 Piper negru in boabe

44

Frunze de dafin

Kilogram
Kilogram

1300.00 Graficul de livrare 2/ luna după
necesitate Saci 50 kg
600.00 Grafic de livrare 2/luna după
necesitate GOST 18488 Ambalaj
0.250 gr
10.00 Grafic de livrare 1/luna
2.00 Grafic de livrare 1/luna GOST
29050-91
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Nr. d/o
44.1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

15800000-6 Frunze de dafin

Unitatea de
măsura
Kilogram

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
2.00 Grafic de livrare 1/luna GOST
17594-81 Ambalaj polietilena 0.1
kg

Cantitatea

45
45.1

Mazăre conservată
15800000-6 Mazăre conservată

Kilogram

46
46.1

Napolitane
15800000-6 Napolitane

Kilogram

45.00 Graficul de livrare termen de 3 zile
de la solicitare. Ambalaj individual
0.150gr

47
47.1

Zefir
15800000-6 Zefir

Kilogram

45.00 Grafic livrare 3 zile de la solicitare
Ambalaj 0.25 kg

48
48.1

zahăr
15800000-6 zahăr

Kilogram

3000.00 Zahar cristalin, din sfecla de zahar,
saci polietilen 50 kg

150.00 Graficul de livrare-1/luna; GOST
15842-90 SM 196 calitatea
superioara,borcan sticla de
720ml/masa neto -670gr/masa
boabelor-435gr.

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
conform graficului stabilit în caietul de sarcini
DDP - Franco destinație vămuit
Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr. d/o
1
2

3
4
5

6

7

8

9
10
11
12

Denumirea documentului/cerinței
Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Cerințe suplimentare față de document

Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (se va indica)
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras
cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este
din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie,
stabilit
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
ofertantului Operatorul economic nerezident va
prezenta documente din ţara de origine care dovedesc
forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct
de vedere profesional
Actul care atestă dreptul de a livra
Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila
bunuri/lucrări/servicii
ofertantului
Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de Nu se cere
resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)
Prezentarea de dovezi privind conformitatea
Nu se cere
produselor, identificată prin referire la specificații sau
standard relevante
Demonstrarea experienței operatorului economic în
Declarație privind experiența similară conform
domeniul de activitate aferent obiectului contractului Formularului (se va indica) sau Declarație privind lista
ce urmează a fi atribuit
principalelor lucrări executate în ultimul an de
activitate conform Formularului (se va indica)
Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele
Declarație privind dotările specifice, utilajul şi
indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le echipamentul necesar pentru îndeplinirea
consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce corespunzătoare a contractului conform Formularului
urmează a fi atribuit
(se va indica) și Documente care atestă faptul că
operatorul economic se află în posesia utilajelor,
instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de
autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare
proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului
Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la Declarație pe proprie răspundere conform
procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din
Formularului (se va indica)
Legea nr. 131 din 03.07.2015
Oferta
Original
Informații generale despre ofertant
Formularul informativ despre ofertant conform
Formularului (se va indica)
Raportul financiar
Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
candidatului
Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru
Declarație privind personalul de specialitate propus

Obligativitatea
Nu
Nu

Nu
Nu
Nu

Nu

Nu

Da

Da
Nu
Nu
Nu
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13
14

15

16
17
18

19
20

21

22
23
24
25
26
27
28
29

30

31

32

33

34
35
36
37

Denumirea documentului/cerinței

Cerințe suplimentare față de document

îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului
ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care
va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia)
Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare
Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)
Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la
procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din
Legea nr. 131 din 03.07.2015
Informații generale despre ofertant

pentru implementarea contractului conform Formularul
(se va indica)

Obligativitatea

Nu se cere

Nu

Nu se cere

Nu

Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (se va indica)

Da

Formularul informativ despre ofertant conform
Formularului (3.3)
Ultimul raportul financiar
Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
candidatului
Certificat de înregistrare a întreprinderii
copie emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul
Dezvoltării Informaţionale), confirmată prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei participantului
Certificat de atribuire a contului bancar
copie eliberat de banca deţinătoare de cont
Certificat de efectuare sistematică a plăţii
copie eliberat de Inspectoratul Fiscal(valabilitatea
impozitelor,contribuţiilor
certificatului-conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal
al Republicii Moldova)
Certificat de conformitate /(Declaraţia de conformitate eliberat de Organismul de certificare acreditat în
– pentru produsele lactate)
sistemul Naţional de Acreditare - confirmată prin
ştampila şi semnătura participantului
Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în
Conform F3.4 din Documentaţia Standard.
practici frauduloase şi de corupere
Garanţia pentru ofertă
Conform F3.2 din Documentaţia Standard(sau prin
transfer)
Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare a
copia semnată şi ştampilată de participant
agentului economic participant
Autorizaţia sanitar-veterinară pe unitate de transport
copie confirmată prin semnătura şi ştampilată de
participant
Lista fondatorilor operatorilor economici – nume,
copia semnată şi ştampilată de participant
prenume, cod personal
Certificat de deţinere a abatorului sau contract cu
original /copie care corespunde originalului– eliberat
asemenea abator.
de Participant
Certificat de calitate şi de provenienţă a materiei prime copie -confirmat prin semnătura şi ştampila
( făină , grîu )
participantului
Confirmare de diţinere a stocului de făină/grîu, necesar copie - confirmată prin semnătura şi ştampila
îndeplinirii contractului de achiziţie pe o perioadă de participantului
cel puţin 10 zile
Certificat de deţinere a laboratorului atestat pentru
original – eliberat de Participant
efectuarea controlului permanent asupra calităţii sau
contract cu asemenea laborator.
Certificat pentru confirmarea capacităţii executării
original – eliberat de Participant , care reflectă
calitative a contractului de achiziţie
următoarea informaţie : experienţa acumulată ,
performanţele ;
«Certificat de inspecţie a calităţii cerealelor şi a
copie - confirmată prin semnătura şi ştampila
derivatelorderivatelor cerealelor», eliberat de Agenţia participantului
Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
Nota
La solicitare se vor prezenta mostre pentru testarea
produselor de la potenţialii cîştigători in termen de 3
zile de la solicitare. Sumele/preţurile din ofertă cu
TVA şi fără TVA se prezintă cu două cifre după
virgulă.
Specificaţii tehnice
original conform F4.1 din Documentaţia standard
Specificaţii de preţ
original conform F4.2 din Documentaţia standard
Formularul ofertei
original conform F3.1 din Documentaţia standard
Certificat de conformitate pentru fiecare poziţie
Copia cu ştampila umedă a operatorului economic
VALABIL
solicitant şi participant(pentru poziţiile pâine, carne de
vită, suc, peşte pulpă şi fileu de pasăre).copia
originalului cu ştampila umedă a organului
emitent(CMV Moldova Standard)

Da
Da
Da

Da
Da

Da

Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da

Da

Da

Da

Da

Da
Da
Da
Da
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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: I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII "VALENTIN IGNATENCO"
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Grenoble 149
Tel.:
022-72-57-66
, Fax:
022 72 57 66
, E-mail: vignatenco@ms.md
Numele şi funcţia persoanei responsabile: TARLEV VERONICA, specialist achiziţii publice
Setul de documente poate fi primit la adresa: str. Grenoble 149, et.2 bir. achiziţii publice.
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:
05.12.2017 10:00
pe adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Grenoble 149
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
Termenul de valabilitatea a ofertelor:

45

zile

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie
la:
05.12.2017 10:00
pe adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Grenoble 149
Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de
Garanție bancară
Garanție prin transfer
în valoare de 2%
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:

HOLOSTENCO ALEXANDRU

