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  ANUNŢ DE PARTICIPARE 
 

privind achiziţionarea Diverse produse alimentare pentru semestrul I-2019 repetat 

(se indică obiectul achiziţiei) 

prin procedura de achiziţie Licitaţie deschisă 

(tipul procedurii de achiziţie) 
 

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP SCMC „V. Igantenco” 

2. IDNO: 1003600152640 

3. Adresa: mun. Chişinău, str. Grenoble, 149 

4. Numărul de telefon/fax: 079900120/ 72-57-66 

5. Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: vignatenco@ms.md/ 
ignatenco.md  

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de 
atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP 

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea 
că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o 
altă formă de achiziţie comună): Instituţie medico-sanitară publică 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să 
participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor 
bunuri /servicii/lucrări: 

Nr. 
d/o 

Cod CPV 
Denumirea 

bunurilor/serviciilor/lu
crărilor solicitate 

Unitatea 
de 

măsură 

Cantitat
ea 

Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de 

referinţă 

Valoarea 
estimată 

 

1 15811000-6 
Covrigi clasici fără 
adaosuri (dietici) 

kg 815 
saci 3kg, grafic de livrare-2/15 

zile; HG 775 03.07.2007  
12798,00 

2 15811000-6 
Biscuiți 

buc 80 
Ambalaj 0,250 gr., fără 

adaosuri(dietici)Diferite forme şi 
mărunte 

640,00 

3 
15842300-5 

Napolitane 
 

buc 250 
Graficul de livrare termen de 3 
zile de la solicitare. Ambalaj 

individual 0.250gr. 

2500,00 

4 
15842300-5 Zefir 

 
buc 300 

Grafic livrare 3 zile de la 
solicitare Ambalaj 0.250gr. 

3900,00 

5 15850000-1 
Paste făinoase (sfrideluș, 

cochilie) kg 
440 

Graficul de livrare-3/lună; SM 
191:1999 calitate superioara, 

clasa I, ambalaj polietilen 5 kg 

3393,00 

6 
15872400-5 

 

Sare iodată kg 

485 

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

1650,00 

7 15870000-7 
 

Bicarbonat de sodiu kg 
100 

Graficul de livrare 1/luna 
Ambalaj polietilena 0.5 kg 

1200,00 

8 15841000-5 
Cacao kg 

9 

Graficul de livrare după 
necesitate ambalaj de polietilena 

0.1-0.2 kg 

500,00 

9 15898000-9 
Drojdie presată uscată 

Pakmaya 
kg 

20 

Grafic de livrare 1/lună şi după 
necesitate GOST 171-81 pachet 

de hirtie 1.0 kg 

1100,00 

10 15870000-7 Amidon alimentar kg 
10 Grafic de livrare 1/luna 250,00 

11 24323210-9 
Acid citric (sare de 

lămîie) 
kg 8 Grafic de livrare 1/luna HG 520 

din 22.06.2010 ambalaj 0.1 kg 
360,00 
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12 15612100-2 
Făină de grîu 

kg 
800 

Graficul de livrare 2/ luna după 
necesitate Saci 50 kg 

3600,00 

13 15625000-5 
 

Crupe de griș 

kg 

750 

Graficul de livrare-3/lună; GOST 
7022-97 calitatea superioară, cu 
dimensiunea particulelor izolate 
în măsura lineară maximă de 0,3 
mm şi (sau) cu masa max. de 0,4 

mg., max.; ambalaj 1 kg. 

5250,00 

14 
15613380-5 

 

Fulgi de ovăs 
 

630 

Graficul de livrare-3/lună; 
Ambalaj – 1 kg.GOST 21149-93 

calit super, ambalaj 1 kg 

4700,00 

15 15331132-1 
Mazăre conservată 

 
kg 220 

Graficul de livrare-1/luna; GOST 
15842-90 SM 196 calitatea 
superioara,borcan sticla de 

720ml/masa neto -670gr/masa 
boabelor-435gr. 

2200,00 

16 
03222115-2 

 

Stafide albe kg 

7 

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

0,1kg 

260,00 

17 
03211400-7 Crupe de orz 

kg 
305 

Graficul de livrare-3/lună; GOST 
5784-60 calit, superioara, ambalaj 

1 kg. 

1500,00 

18 
03211000-3 Crupe de arpacaș kg 

440 

Graficul de livrare-3/lună; PTMD 
67-38869887-004, calit. 
superioară. ambalaj 1 kg 

2100,00 

19 
03211000-3 Crupe de grîu 

(sfărămîțat) 
kg 

355 

Graficul de livrare-3/lună; PTMD 
67-38869887-005, calitate 
superioară, ambalaj 1 kg 

1700,00 

  Suma totală estimativă    49 601,00 

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune 
oferta (se va selecta): 
1) Pentru mai multe loturi; 

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite 
(indicaţi se admite sau nu se admite) 

11. Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: Pe parcursul semestrului I-
2019, la solicitare conform contractului. 

12. Termenul de valabilitate a contractului:30.06.2019 

13. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în 
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu  

(indicaţi 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): nu se aplică 

 (se menţionează respectivele acte cu putere de lege şi acte administrative) 

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot 
determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) 
al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, 
documentaţie):  

Nr. 
d/o 

Descrierea criteriului/cerinţei Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinţei: 

Nivelul minim/ 
Obligativitatea 

1 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant  DA 
2 Ultimul raportul financiar Copie – confirmată prin semnătura şi 

ştampila candidatului 
DA 

3 Certificat de înregistrare a întreprinderii copie emis de Camera Înregistrării de Stat 
(Ministerul Dezvoltării Informaţionale), 
confirmată prin aplicarea semnăturii şi 

DA 
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ştampilei participantului 
4 Certificat de atribuire a contului bancar copie eliberat de banca deţinătoare de 

cont 
DA 

5 Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor,contribuţiilor 

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

DA 

6 Certificat de conformitate  eliberat de Organismul de certificare 
acreditat în sistemul Naţional de 
Acreditare - confirmată prin ştampila şi 
semnătura participantului 

DA 

7 Garanţia pentru ofertă Conform F3.2 din Documentaţia 
Standard(sau prin transfer) 

DA 

8 Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare 
a agentului economic participant 

copia semnată şi ştampilată de participant DA 

9 Autorizaţia sanitar-veterinară pe unitate de 
transport 

copie confirmată prin semnătura şi 
ştampilată de participant 

DA 

10 Lista fondatorilor operatorilor economici – 
nume, prenume, cod personal 

copia semnată şi ştampilată de participant DA 

11 Specificaţii tehnice original conform F4.1 din Documentaţia 
standard 

DA 

12 Specificaţii de preţ original conform F4.2 din Documentaţia 
standard 

DA 

13 Formularul ofertei original conform F3.1 din Documentaţia 
standard 

DA 

14 Formularul Standard al Documentului Unic 
de Achizitii European (DUAE). 
 

original –confirmata prin semnătura şi 
ştampila Participantului 

DA 

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrînse şi al 
procedurii negociate), după caz, nu se aplică. 

17. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza 
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): nu se aplică 

18. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): 
_______________________________________________________________________________ 

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: pe lot 

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum 
şi ponderile lor: 

Nr. 
d/o 

Denumirea factorului de evaluare Ponderea% 

   

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: conform SIA RSAP 

- pe: 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:  
Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu 

excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”. 
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26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română 

27. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale 
Uniunii Europene: nu se aplică 

(se specifică denumireaproiectului şi/sau programului) 

28. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor:  
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor 

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; 

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 

29. Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respective (dacă este 
cazul):nu se aplică 

30. În cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor viitoare: 
semestrial 

31. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un 
astfel de anunţ: nu a fost publicat, din motiv că platforma nu dispune de operaţiunea dată. 

32. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare: Conform SIA RSAP  

33. În cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta: 
Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de 
participare 

Se acceptă 

sistemul de comenzi electronice Nu se acceptă 
facturarea electronică Se acceptă 
plăţile electronice Se acceptă 

34. Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al 
Organizaţiei Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu 

(se specifică da sau nu) 

35. Alte informaţii relevante: ______________________________________________________ 

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ş. 
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