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

nr. 18/02339 01.06.2018din

Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

Produse  alimentare pentru semestrul II, trimestrul III anul 2018 clinica Chisinau si clinica
VorniceniObiectul achiziției:
15000000-8Cod 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.:  43  din  01.06.2018.
În scopul achiziţionării "Produse  alimentare pentru semestrul II, trimestrul III anul 2018 clinica Chisinau si clinica Vorniceni"
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:

Bunuri  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1 Produse alimentare pentru semestrul II
anul 2018 clinica Chisinau

7200.00Kilogram1.1 Pîine din amestec de făină de grîu şi făină de
secară Calitate super.

Pîine din amestec de făină de grîu şi
făină de secară, calitate
superioara.H.G. nr.775 din
03.07.2007 cu privire la aprobarea
Reglementării tehnice
“Produse de panificaţie şi paste
făinoase” ,Anexa nr.1
Caracteristicile organoleptice
livrarea zilnica de la 8.30-12.00,
ambalat în pungi din polipropilenă
microperforată pentru pîine, feliata
fiecare pine.

15000000-8

7200.00Kilogram1.2 Piine de faina de griu calitatea super. H.G. nr.775 din 03.07.2007 cu
privire la aprobarea Reglementării
tehnice “Produse de panificaţie şi
paste făinoase” , livrarea zilnica de
la 8.30-12.00, , ambalat în pungi
din polipropilenă ,microperforată
pentru pîine, feliata  fiecare pine.

15000000-8

800.00Kilogram1.3 Faina de griu calitate superioara. H.G. nr.68 din 29.01.2009Faina  cu
privire la aprobarea Reglementarii
tehnice ,,Faina,grisul si tarita de
ceriale,,
de griu calitatea superioara, livrarea
o data  in luna, de la 8:30-12:00   in
ambalaj 1-2 kg

15000000-8

900.00Kilogram1.4 Paste făinoase din faina de griu dur în
asortiment, figurine,calitate superioara

Paste făinoase  - obţinute din făină
de grîu dur (durum) de calitate
superioară  H.G. nr. 775 din
03.07.2007 cu privire la aprobarea
Reglementării tehnice “Produse de
panificaţie şi paste făinoase”,GOST
875-92
 livrarea 2 ori în lună de la 8:30-
12:00  în ambalaj 5 kg- 10 kg

15000000-8

535.00Kilogram1.5 Paste făinoase – fidea Calitate super. Paste făinoase din făină dură c/s,
fidea calitate superioara H.G. nr.
775 din 03.07.2007 cu privire

15000000-8
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Specificarea tehnică deplină
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535.00Kilogram1.5 Paste făinoase – fidea Calitate super. laaprobarea Reglementării tehnice
“Produse de panificaţie şi paste
făinoase”,
livrarea o data in luna de la 8:30-
12:00  în ambalaj 5 kg- 10 kg

15000000-8

500.00Kilogram1.6 Hrișcă bob intreg calitate I Hrișcă bob întreg calitatea I,
GOST:5550-74, livrarea o data in
saptamina de la 08:30-12:00
ambalaj 1 kg

15000000-8

500.00Kilogram1.7 Orez bob intreg calitate superioara Orez bob întreg calitatea superioara
șlefuit, GOST:6292-93, livrarea o
data in saptamina de la 08:30-12:00
ambalaj 1 kg- 2 kg

15000000-8

350.00Kilogram1.8 Fulgi din ovas extra (nr.1,2,) Fulgi din ovas  extra standard:
GOST 21149-93   tabela 1
livrarea o data pe saptamina  de la
08:30-12:00 ambalaj 0,8-1,0 kg

15000000-8

450.00Kilogram1.9 Crupe din Gris marca-T H.G. nr.68 din 29.01.2009Faina  cu
privire la aprobarea Reglementarii
tehnice ,,Faina,grisul si tarita de
ceriale,,
Gris , standard: GOST 7022-97
tabela  1, livrarea o data pe
saptamina de la 08:30-12:00
ambalaj 1 kg

15000000-8

400.00Kilogram1.10 Crupa de mei calitate superioara Crupa de mei  calitatea superioara,
GOST:572-60, livrarea o data pe
saptamina de la 08:30-12:00
ambalaj 1 kg-2 kg

15000000-8

400.00Kilogram1.11 Crupa de arpacaș nr. 1-2 Crupa de arcapas (pe baza de orz),
GOST:5784-60, livrarea o data pe
saptamina de la 08:30-12:00
ambalaj 1 kg-2 kg

15000000-8

400.00Kilogram1.12 Crupa de griu ,fracție nr.3-4 Crupa de griu, GOST:276-60,
livrarea o data pe saptamina de la
08:30-12:00 ambalaj 1 kg-2 kg

15000000-8

400.00Kilogram1.13 Crupa de orz fracție nr.3-4 Crupa de orz, GOST:5784-60,
livrarea o data pe saptamina de la
08:30-12:00 ambalaj 1 kg-2 kg

15000000-8

480.00Kilogram1.14 Crupa de porumb fracție nr.3-4 Crupa de porumb, GOST:6002-69
livrarea o data pe saptamina de la
08:30-12:00 ambalaj 1 kg

15000000-8

300.00Kilogram1.15 Mazare verde conservata calitate super. Mazare verde conservata calitate
superioara, GOST:15842-90 in
ambalaj borcane de 0.425gr- 0.7 gr
livrarea 2 ori în lună de la 08:30-
12:00

15000000-8

700.00Kilogram1.16 Mazare uscata slefuita bob intreg  I sort Mazare uscata slefuita bob intreg
GOST:6201-68 tabela 1 standard:
HG nr.205 din 11.03.2009 cu
privire la aprobarea Reglementării
tehnice
„Produse de leguminoase proaspete
şi uscate.
, in ambalaj 1 kg kg  livrarea 2 ori
în lună de la 08:30-12:00.

15000000-8

600.00Kilogram1.17 Fasole  uscate Calitatea I HG nr.205 din 11.03.2009 cu
privire la aprobarea Reglementării
tehnice „Produse de leguminoase
proaspete şi uscate. In ambalaj  de
la 1 kg, livrarea 2 ori în lună de la
08:30-12:00.

15000000-8
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3000.00Litru1.18 Suc din fructe, fără miez  (mere-struguri) Suc din fructe limpezi (mere-
struguri),  HG. Nr.1111 din
06.12.2010 cu privire la aprobarea
Reglementării tehnice „Sucuri şi
anumite produse similare destinate,
consumului uman,, ambalaj tetrapac
2L livrarea 2 ori în lună de la
08:30-12:00.

15000000-8

500.00Litru1.19 Suc din legume (tomate) Suc din legume (tomate) HG.
Nr.1111 din 06.12.2010 cu privire
la aprobarea Reglementării tehnice
„Sucuri şi anumite produse similare
destinate, consumului uman,,
ambalaj  tetrapac 2L, livrarea 2 ori
în lună de la 08:30-12:00.

15000000-8

1700.00Kilogram1.20 Peste Hec argintiu Peste, Hec argintiu, fara cap,
eviscerat, congelat,lungime +20 cm,
GOST: 20057-96, livrarea 1 data  in
saptamina marti   de la 8:30-12:00 ,
in ambalaj a cite 10-20kg.

15000000-8

1650.00Kilogram1.21 Pește ”Macrou oceanic”, fără cap Pește ”Macrou oceanic”, fără cap,
eviscerat, congelat,lungime +20cm,
GOST: 20057-96, livrarea o data  in
saptamina joi  de la 8.30-12.00 , in
ambalaj  a cite 10-20kg.

15000000-8

10000.00Litru1.22 Lapte de vaci pasteurizat  1,0 lit 2.5 % Lapte de vaci pasteurizat 2.5 %,
GOST:13277-79 ,
HG 611 din  05.07.2010 cu privire
la aprobarea  Reglementarii
tehnice,,Lapte si produse lactate,,
livrarea zilnica de la 8.30-12.00, in
ambalaj cite 1 litru, termenul de
valabilitate de 3 zile.

15000000-8

7500.00Litru1.23 Lapte de vaci pasteurizat 0,5 lit 2.5 % Lapte de vaci pasteurizat 2.5 %,
GOST:13277-79
HG 611 din  05.07.2010 cu privire
la aprobarea  Reglementarii
tehnice,,Lapte si produse lactate,,,
livrarea zilnica de la 08:30-12:00,
in ambalaj cite 0.5 litru , termenul
de valabilitate de 3 zile pentru
lucratori

15000000-8

1000.00Kilogram1.24 Lapte concentrat cu zahar,grasime 8,5 % Lapte concentrate  cu zahar,grasime
8,5 %, GOST:2903-78 , HG 611
din  05.07.2010 cu privire la
aprobarea  Reglementarii
tehnice,,Lapte si produse lactate,,
livrarea 1 in luna de la 8.30-12.00,
in ambalaj 380 gr

15000000-8

11500.00Kilogram1.25 BioChefir 2.5% BioChefir 2.5%  , GOST:4929-84 ,
HG 611 din  05.07.2010 cu privire
la aprobarea  Reglementarii
tehnice,,Lapte si produse lactate,,
livrarea zilnica de la 8.30-12.00, in
ambalaj  0.5 litri, termenul de
valabilitate de 5 zile.

15000000-8

1100.00Kilogram1.26 Smintina 10% Smintina 10 %  , HG 611 din
05.07.2010 cu privire la aprobarea
Reglementarii tehnice,,Lapte si
produse lactate,, livrarea zilnica de
la 8.30-12.00, in ambalaj  0.350 gr-
0.5 gr, termenul de valabilitate de 7
zile.

15000000-8
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1200.00Kilogram1.27 Brinză de vaci 2% Brinza de vaci 2%  , HG 611 din
05.07.2010 cu privire la aprobarea
Reglementarii tehnice,,Lapte si
produse lactate,, livrarea zilnica de
la 8.30-12.00, in ambalaj  0.5 gr,
termenul de valabilitate de 5 zile.

15000000-8

1150.00Kilogram1.28 Brinza de vaci 5% Brinza de vaci 5%  , HG 611 din
05.07.2010 cu privire la aprobarea
Reglementarii tehnice,,Lapte si
produse lactate,,livrarea zilnica de
la 8.30-12.00, in ambalaj  0.5 gr,

15000000-8

960.00Kilogram1.29 Cascaval (Brinza cu cheag tare 45%) Brinza cu cheag tare  45 %,  bloc,
cu cheag tare  , HG 611 din
05.07.2010 cu privire la aprobarea
Reglementarii tehnice,,Lapte si
produse lactate,,    , livrarea 2 ori in
saptamina de la 8:30-12:00, in
ambalaj 5kg.

15000000-8

1500.00Kilogram1.30 Unt taranesc nesarat 72,5 % fara adaos de
grasimi vegetale

Unt de vacă din smîntînă dulce,
nesărat,  grăs.72,5%, fără adaus de
grăs. vegetale, (ambalaj 10-20kg.)
Gost 37-91; HG 611 din
05.07.2010 cu privire la aprobarea
Reglementarii tehnice,,Lapte si
produse lactate,, 2 ori in spatamina
de la 8:30-12:00
 Marti si Vineri

15000000-8

1200.00Litru1.31 Ulei vegetal de floarea soarelui Ulei vegetal de floarea soarelui
rafinat , standard: HG.nr.434 din
27.05.2010 cu privire la aprobarea
Cerințelor„Uleiuri vegetale
comestibile”
 livrarea 1 in luna de la 08:30-12:00
, in ambalaj 1 litru-5litri.

15000000-8

3300.00Kilogram1.32 Zahar tos din sfecla Zahar tos din sfecla , Standard:
HG.774 din 03.07.2007 cu privire
la aprobareaReglementării tehnice
”Zahăr. Producerea şi
comercializarea” livrarea 1 in luna
de la 08:30-12:00, in ambalaj 1kg-
5kg

15000000-8

400.00Kilogram1.33 Biscuiti in asortiment Biscuiti in asortiment , standard:
SM DSTU 3781-98, livrarea 2 in
luna de la 08:30-12:00, in ambalaj

15000000-8

320.00Kilogram1.34 Covrigi Covrigi, standard: H.G nr.775 din
03.07.2007, livrarea 2 in luna de la
08:30-12:00, in ambalaj

15000000-8

500.00Kilogram1.35 Peltea in asortiment Peltea in asortiment , GOST:18488,
livrarea 2 in luna de la 08:30-12:00
, in ambalaj 0.250 gr

15000000-8

50.00Kilogram1.36 Ceai negru calitate superioara Ceai negru in ambalaj calitate
superioara, frunza intreaga ,
GOST:1938-90 ,HG nr.206 din
11.03.2009 cu privire la aprobare
Reglamentarii TehniceCeaiuri si
produse de ceai., livrarea 1 in luna
de la 08:30-12:00, in ambalaj 100

15000000-8

50.00Kilogram1.37 Cacao la pachet HOTĂRÎRE Nr. 204 din
11.03.2009 cu privire la aprobarea
Reglementării  tehnice „Produse de
cofetărie”
Cacao la pachet calitate superioara,
GOST:108-76 , livrarea 1 in luna de

15000000-8



pag. 5

CantitateaUnitatea de
măsura

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

50.00Kilogram1.37 Cacao la pachet la 08:00-12:00, in ambalaj 100 gr15000000-8

50.00Kilogram1.38 Cafea naturala calitatea I Cafea naturala, bob macinat calitate
superioara ,HG nr.206 din
11.03.2009 cu privire la aprobare
Reglamentarii Tehnice
Cafea.livrarea 1 in luna de la 08:30-
12:00, in ambalaj 90 gr- 100 gr

15000000-8

400.00Kilogram1.39 Pasta de tomate calitate superioara,conținut
substanță uscată- 25 %

Pasta de tomate, calitate
superioara,conținut substanță
uscată- 25 %, GOST:3343-89 ,
livrarea 1 in luna de la 08:30-12:00,
in ambalaj borcane 0.7 gr

15000000-8

40.00Kilogram1.40 Pesmeți pentru pesmițială Pesmeți pentru pesmițiala  livrarea
2 in luna de la 08:00-12:00, in
ambalaj 0,5  kg

15000000-8

190.00Kilogram1.41 Pesmeti dulci Pesmeti dulci , , livrarea 1 in
saptamina de la 08:30-12:00, in
ambalaj 1kg- 5 kg

15000000-8

500.00Kilogram1.42 Sare iodata calitate superioara Sare iodata , GOST:13830-97 ,
livrarea 1 in luna de la 08:00-12:00,
in ambalaj cite 1 kg

15000000-8

0.50Kilogram1.43 Piper negru macinat Piper negru macinat, livrarea 1 in
luna de la 08:30-12:00, in ambalaj
10gr- 20 gr

15000000-8

0.50Kilogram1.44 Piper negru boabe Piper negru boabe , livrarea 1 in
luna de la 08:00-12:00, in ambalaj
10gr- 20 gr

15000000-8

1.00Kilogram1.45 Frunze de dafin Frunze de dafin , GOST:17594-81 ,
livrarea 1 in luna de la 08:30-12:00,
in ambalaj  10 gr-20gr

15000000-8

1.00Kilogram1.46 Acid citric (praf) Acid citric (praf), GOST:908-2004 ,
livrarea 1 in luna de la 08:30-12:00,
in ambalaj  10 gr-20gr

15000000-8

20.00Litru1.47 Otet din vin 3%-6% Otet din vin 3%-6%  , livrarea 1 in
luna de la 08:30-12:00, in ambalaj
cite 1 litru

15000000-8

10.00Kilogram1.48 Verdeata uscata
(patrunjel,marar,leustean,telina) in proportii
egale

Verdeata uscata
(patrunjel,marar,leustean,telina)
livrarea 1 in luna de la 08:30-12:00,
in ambalaj 10 gr- 30 gr

15000000-8

1.00Kilogram1.49 Usturoi uscat praf Usturoi uscat praf livrarea 1 in luna
de la 08:30-12:00, in ambalaj 10 gr-
30 gr

15000000-8

60.00Kilogram1.50 Usturoi caței intregi Usturoi  caței intregi  fara
detereorari.

15000000-8

300.00Kilogram1.51 Fructe uscate în asortiment Fructe uscate in asortiment ,
standard :HG. Nr.1523
din 29.12.2007 cu privire la
aprobarea reglamentarii tehnice
Fructe si legume uscate,, livrarea 2
in luna de la 08:30-12:00, in
ambalaj

15000000-8

400.00Kilogram1.52 Magiun de mere, calitate superioara Magiun de mere, calitate superioara
, GOST:6929-88 , livrarea 1 in luna
de la 08:30-12:00, in ambalaj
borcane de 0.7 g

15000000-8

6.00Kilogram1.53 Drojdie uscata Drojdie uscata, in ambalaj cite 100
gr. livrarea 1 in luna de la 08:30-
12:00.

15000000-8

50.00Kilogram1.54 Bicarbonat de sodiu calitatea I Bicarbonat de sodiu , GOST:2156-
76 , livrarea 1 in luna de la 08.30-
12.00, in ambalaj 0,1 gr- 0,5 gr

15000000-8

260.00Kilogram1.55 Rosii murate in butoi Rosii murate, in ambalaj  butoi de15000000-8
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260.00Kilogram1.55 Rosii murate in butoi 20-30kg ,continut  net  livrarea 2ori
in luna de la 08:30-12:00

15000000-8

100.00Kilogram1.56 Rosii in suc propriu Rosii in suc propriu in ambalaj
borcane 3 L.
livrarea 1 in luna de la 08:30-12:00

15000000-8

360.00Kilogram1.57 Castraveti murati in butoi Castraveti murati, lungime max
70mm, în ambalaj butoi 20-30kg
conținut  net.  , livrarea 2 ori in luna
de la 08:30-12:00

15000000-8

1.50Kilogram1.58 Vanilina Vanilina in ambalaj a cite 10-20gr.
livrarea 1 in luna de la 08:30-12:00

15000000-8

2 Produse alimentare pentru semestrul II
anul 2018 clinica Vorniceni

21160.00Kilogram2.1 Pîine din amestec de făină de grîu şi făină de
secară Calitate super.

Pîine din amestec de făină de grîu şi
făină de secară, calitate
superioara.H.G. nr.775 din
03.07.2007 cu privire la aprobarea
Reglementării tehnice
“Produse de panificaţie şi paste
făinoase” ,Anexa nr.1
Caracteristicile organoleptice
livrarea zilnica de la 8.30-12.00,
ambalat în pungi din polipropilenă
microperforată pentru pîine, feliata
fiecare pine.

15000000-8

42320.00Kilogram2.2 Piine de faina de griu calitatea super. Piine de faina de griu calitatea
superioara, H.G. nr.775 din
03.07.2007 cu privire la aprobarea
Reglementării tehnice “Produse de
panificaţie şi paste făinoase” ,
livrarea zilnica de la 8.30-12.00, ,
ambalat în pungi din polipropilenă
,microperforată pentru pîine, feliata
fiecare piine.

15000000-8

320.00Kilogram2.3 Faina de griu calitate superioara. H.G. nr.68 din 29.01.2009Faina  cu
privire la aprobarea Reglementarii
tehnice ,,Faina,grisul si tarita de
ceriale,,
de griu calitatea superioara, livrarea
o data  in luna, de la 8:30-12:00   in
ambalaj 1-2 kg

15000000-8

635.00Kilogram2.4 Paste făinoase din faina de griu dur în
asortiment, figurine,calitate superioara

Paste făinoase  - obţinute din făină
de grîu dur (durum) de calitate
superioară  H.G. nr. 775 din
03.07.2007 cu privire la aprobarea
Reglementării tehnice “Produse de
panificaţie şi paste făinoase”,GOST
875-92
 livrarea 2 ori în lună de la 8:30-
12:00  în ambalaj 5 kg- 10 kg

15000000-8

215.00Kilogram2.5 Hrișcă bob intreg calitate I Hrișcă bob întreg calitatea I,
GOST:5550-74, livrarea o data in
saptamina de la 08:30-12:00
ambalaj 1 kg

15000000-8

275.00Kilogram2.6 Orez bob intreg calitate superioara Orez bob întreg calitatea superioara
șlefuit, GOST:6292-93, livrarea o
data in saptamina de la 08:30-12:00
ambalaj 1 kg- 2 kg

15000000-8

215.00Kilogram2.7 Fulgi din ovas extra (nr.1,2,) Fulgi din ovas  extra standard:
GOST 21149-93   tabela 1
livrarea o data pe saptamina  de la
08:30-12:00 ambalaj 0,8-1,0 kg

15000000-8
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215.00Kilogram2.7 Fulgi din ovas extra (nr.1,2,)15000000-8

215.00Kilogram2.8 Crupe din Gris marca-T H.G. nr.68 din 29.01.2009Faina  cu
privire la aprobarea Reglementarii
tehnice ,,Faina,grisul si tarita de
ceriale,,
Gris , standard: GOST 7022-97
tabela  1, livrarea o data pe
saptamina de la 08:30-12:00
ambalaj 1 kg

15000000-8

215.00Kilogram2.9 Crupa de mei calitate superioara Crupa de mei  calitatea superioara,
GOST:572-60, livrarea o data pe
saptamina de la 08:30-12:00
ambalaj 1 kg-2 kg

15000000-8

215.00Kilogram2.10 Crupa de arpacaș nr. 1-2 Crupa de arcapas (pe baza de orz),
GOST:5784-60, livrarea o data pe
saptamina de la 08:30-12:00
ambalaj 1 kg-2 kg

15000000-8

215.00Kilogram2.11 Crupa de griu ,fracție nr.3-4 Crupa de griu, GOST:276-60,
livrarea o data pe saptamina de la
08:30-12:00 ambalaj 1 kg-2 kg

15000000-8

300.00Kilogram2.12 Crupa de orz fracție nr.3-4 Crupa de orz, GOST:5784-60,
livrarea o data pe saptamina de la
08:30-12:00 ambalaj 1 kg-2 kg

15000000-8

215.00Kilogram2.13 Crupa de porumb fracție nr.3-4 Crupa de porumb, GOST:6002-69
livrarea o data pe saptamina de la
08:30-12:00 ambalaj 1 kg

15000000-8

215.00Kilogram2.14 Mazare verde conservata calitate super. Mazare verde conservata calitate
superioara, GOST:15842-90 in
ambalaj borcane de 0.425gr- 0.7 gr
livrarea 2 ori în lună de la 08:30-
12:00

15000000-8

275.00Kilogram2.15 Mazare uscata slefuita bob intreg  I sort Mazare uscata slefuita bob intreg
GOST:6201-68 tabela 1 standard:
HG nr.205 din 11.03.2009 cu
privire la aprobarea Reglementării
tehnice
„Produse de leguminoase proaspete
şi uscate.
, in ambalaj 1 kg kg  livrarea 2 ori
în lună de la 08:30-12:00.

15000000-8

255.00Kilogram2.16 Fasole  uscate Calitatea I HG nr.205 din 11.03.2009 cu
privire la aprobarea Reglementării
tehnice „Produse de leguminoase
proaspete şi uscate. In ambalaj  de
la 1 kg, livrarea 2 ori în lună de la
08:30-12:00.

15000000-8

2120.00Litru2.17 Suc din fructe, fără miez  (mere-struguri) Suc din fructe limpezi (mere-
struguri),  HG. Nr.1111 din
06.12.2010 cu privire la aprobarea
Reglementării tehnice „Sucuri şi
anumite produse similare destinate,
consumului uman,, ambalaj tetrapac
2L livrarea 2 ori în lună de la
08:30-12:00.

15000000-8

1060.00Litru2.18 Suc din legume (tomate) Suc din legume (tomate) HG.
Nr.1111 din 06.12.2010 cu privire
la aprobarea Reglementării tehnice
„Sucuri şi anumite produse similare
destinate, consumului uman,,
ambalaj  tetrapac 2L, livrarea 2 ori
în lună de la 08:30-12:00.

15000000-8

740.00Kilogram2.19 Peste Hec argintiu Peste, Hec argintiu, fara cap,
eviscerat, congelat,lungime +20

15000000-8
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740.00Kilogram2.19 Peste Hec argintiu cm, GOST: 20057-96, livrarea 1
data  in saptamina marti   de la
8:30-12:00 , in ambalaj a cite 10-
20kg.

15000000-8

740.00Kilogram2.20 Pește ”Macrou oceanic”, fără cap Pește ”Macrou oceanic”, fără cap,
eviscerat, congelat,lungime +20cm,
GOST: 20057-96, livrarea o data  in
saptamina joi  de la 8.30-12.00 , in
ambalaj  a cite 10-20kg.

15000000-8

6400.00Litru2.21 Lapte de vaci pasteurizat  1,0 lit 2.5% Lapte de vaci pasteurizat 2.5 %,
GOST:13277-79 ,
HG 611 din  05.07.2010 cu privire
la aprobarea  Reglementarii
tehnice,,Lapte si produse lactate,,
livrarea zilnica de la 8.30-12.00, in
ambalaj cite 1 litru, termenul de
valabilitate de 3 zile.

15000000-8

2700.00Litru2.22 Lapte de vaci pasteurizat 0,5 lit 2.5 % Lapte de vaci pasteurizat 2.5 %,
GOST:13277-79
HG 611 din  05.07.2010 cu privire
la aprobarea  Reglementarii
tehnice,,Lapte si produse lactate,,,
livrarea zilnica de la 08:30-12:00,
in ambalaj cite 0.5 litru , termenul
de valabilitate de 3 zile pentru
lucratori

15000000-8

60.00Kilogram2.23 Lapte concentrat cu zahar,grasime 8,5 % Lapte concentrate  cu zahar,grasime
8,5 %, GOST:2903-78 , HG 611
din  05.07.2010 cu privire la
aprobarea  Reglementarii
tehnice,,Lapte si produse lactate,,
livrarea 1 in luna de la 8.30-12.00,
in ambalaj 380 gr.

15000000-8

5300.00Kilogram2.24 BioChefir 2.5% BioChefir 2.5%  , GOST:4929-84 ,
HG 611 din  05.07.2010 cu privire
la aprobarea  Reglementarii
tehnice,,Lapte si produse lactate,,
livrarea zilnica de la 8.30-12.00, in
ambalaj  0.5 litri, termenul de
valabilitate de 5 zile.

15000000-8

530.00Kilogram2.25 Smintina 10% Smintina 10 %  , HG 611 din
05.07.2010 cu privire la aprobarea
Reglementarii tehnice,,Lapte si
produse lactate,, livrarea zilnica de
la 8.30-12.00, in ambalaj  0.350 gr-
0.5 gr, termenul de valabilitate de 7
zile

15000000-8

1060.00Kilogram2.26 Brinza de vaci 5% Brinza de vaci 5%  , HG 611 din
05.07.2010 cu privire la aprobarea
Reglementarii tehnice,,Lapte si
produse lactate,,livrarea zilnica de
la 8.30-12.00, in ambalaj  0.5 gr,

15000000-8

425.00Kilogram2.27 Cascaval (Brinza cu cheag tare 45%) Brinza cu cheag tare  45 %,  bloc,
cu cheag tare  , HG 611 din
05.07.2010 cu privire la aprobarea
Reglementarii tehnice,,Lapte si
produse lactate,,    , livrarea 2 ori in
saptamina de la 8:30-12:00, in
ambalaj 5kg.

15000000-8

850.00Kilogram2.28 Unt taranesc nesarat 72,5 % fara adaos de
grasimi vegetale

Unt de vacă din smîntînă dulce,
nesărat,  grăs.72,5%, fără adaus de
grăs. vegetale, (ambalaj 10-20kg.)
Gost 37-91; HG 611 din

15000000-8
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850.00Kilogram2.28 Unt taranesc nesarat 72,5 % fara adaos de
grasimi vegetale

05.07.2010 cu privire la aprobarea
Reglementarii tehnice,,Lapte si
produse lactate,, 2 ori in spatamina
de la 8:30-12:00
 Marti si Vineri

15000000-8

635.00Litru2.29 Ulei vegetal de floarea soarelui Ulei vegetal de floarea soarelui
rafinat , standard: HG.nr.434 din
27.05.2010 cu privire la aprobarea
Cerințelor„Uleiuri vegetale
comestibile”
 livrarea 1 in luna de la 08:30-12:00
, in ambalaj 1 litru-5litri.

15000000-8

1250.00Kilogram2.30 Zahar tos din sfecla Zahar tos din sfecla , Standard:
HG.774 din 03.07.2007 cu privire
la aprobareaReglementării tehnice
”Zahăr. Producerea şi
comercializarea” livrarea 1 in luna
de la 08:30-12:00, in ambalaj 1kg-
5kg

15000000-8

110.00Kilogram2.31 Biscuiti in asortiment Biscuiti in asortiment , standard:
SM DSTU 3781-98, livrarea 2 in
luna de la 08:30-12:00, in ambalaj

15000000-8

110.00Kilogram2.32 Covrigi Covrigi, standard: H.G nr.775 din
03.07.2007, livrarea 2 in luna de la
08:30-12:00, in ambalaj

15000000-8

65.00Kilogram2.33 Ceai negru calitate superioara Ceai negru in ambalaj calitate
superioara, frunza intreaga ,
GOST:1938-90 ,HG nr.206 din
11.03.2009 cu privire la aprobare
Reglamentarii TehniceCeaiuri si
produse de ceai., livrarea 1 in luna
de la 08:30-12:00, in ambalaj 100

15000000-8

40.00Kilogram2.34 Cacao la pachet HOTĂRÎRE Nr. 204 din
11.03.2009 cu privire la aprobarea
Reglementării  tehnice „Produse de
cofetărie”
Cacao la pachet calitate superioara,
GOST:108-76 , livrarea 1 in luna de
la 08:00-12:00, in ambalaj 100 gr

15000000-8

20.00Kilogram2.35 Cafea naturala calitatea I Cafea naturala, bob macinat calitate
superioara ,HG nr.206 din
11.03.2009 cu privire la aprobare
Reglamentarii Tehnice
Cafea.livrarea 1 in luna de la 08:30-
12:00, in ambalaj 90 gr- 100 gr

15000000-8

200.00Kilogram2.36 Pasta de tomate calitate superioara,conținut
substanță uscată- 25 %

Pasta de tomate, calitate
superioara,conținut substanță
uscată- 25 %, GOST:3343-89 ,
livrarea 1 in luna de la 08:30-12:00,
in ambalaj borcane 0.7 gr

15000000-8

50.00Kilogram2.37 Pesmeți pentru pesmițială Pesmeți pentru pesmițiala  livrarea
2 in luna de la 08:00-12:00, in
ambalaj 0,5  kg

15000000-8

110.00Kilogram2.38 Pesmeti dulci Pesmeti dulci ,  livrarea 1 in
saptamina de la 08:30-12:00, in
ambalaj 1kg- 5 kg

15000000-8

280.00Kilogram2.39 Sare iodata calitate superioara Sare iodata , GOST:13830-97 ,
livrarea 1 in luna de la 08:00-12:00,
in ambalaj cite 1 kg

15000000-8

2.00Kilogram2.40 Piper negru macinat Piper negru macinat, livrarea 1 in
luna de la 08:30-12:00, in ambalaj
10gr- 20 gr

15000000-8
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3.00Kilogram2.41 Acid citric (praf) Acid citric (praf), GOST:908-2004 ,
livrarea 1 in luna de la 08:30-12:00,
in ambalaj  10 gr-20gr

15000000-8

120.00Litru2.42 Otet din vin 3%-6% Otet din vin 3%-6%  , livrarea 1 in
luna de la 08:30-12:00, in ambalaj
cite 1 litru

15000000-8

6.00Kilogram2.43 Verdeata uscata
(patrunjel,marar,leustean,telina) in proportii
egale

Verdeata uscata
(patrunjel,marar,leustean,telina)
livrarea 1 in luna de la 08:30-12:00,
in ambalaj 10 gr- 30 gr

15000000-8

310.00Kilogram2.44 Fructe uscate în asortiment Fructe uscate in asortiment ,
standard :HG. Nr.1523
din 29.12.2007 cu privire la
aprobarea reglamentarii tehnice
Fructe si legume uscate,, livrarea 2
in luna de la 08:30-12:00, in
ambalaj

15000000-8

100.00Kilogram2.45 Magiun de mere, calitate superioara Magiun de mere, calitate superioara
, GOST:6929-88 , livrarea 1 in luna
de la 08:30-12:00, in ambalaj
borcane de 0.7 g

15000000-8

50.00Kilogram2.46 Bicarbonat de sodiu calitatea I Bicarbonat de sodiu , GOST:2156-
76 , livrarea 1 in luna de la 08.30-
12.00, in ambalaj 0,1 gr- 0,5 gr

15000000-8

310.00Kilogram2.47 Castraveti murati in butoi Castraveti murati, lungime max
70mm, în ambalaj butoi 20-30kg
conținut  net.  , livrarea 2 ori in luna
de la 08:30-12:00,

15000000-8

3 Produse alimentare pentru trimestrul III
anul 2018 clinica Chisinau

5500.00Kilogram3.1 Cartofi proaspeti HG nr.957 din 21.08.2007 cu
privire la reglamentarea
tehnica,,Fructe si legume proaspete
destinate consumului uman,,HG
929 din 31.12.2009,,cu privire la
aprobarea „Cerinţelor de calitate şi
comercializare pentru fructe şi
legume proaspete” GOST  7176-85
Cartofi proaspeti intregi ,sanatosi,
forma ovala s-au alungita cu
greutatea nu mai putin de 200-300
gr/buc, calibru nu mai putin de 50-
70 mm in saci, calitativi, livrarea 2
ori in saptamina conform
comenzilor,  Luni - Joi de la 9:00-
12:00, in ambalaj saci din plasa de
25 kg;

15000000-8

1000.00Kilogram3.2 Svecla rosie de masa15000000-8
1000.00Kilogram3.3 Morcov HG 929 din 31.12.2009,,cu privire

la aprobarea „Cerinţelor de calitate
şi comercializare pentru fructe şi
legume proaspete”
Morcov calitate superioara,
rădăcina proaspătă, întreagă,
sănătoasă, curată, fără vătămări
cauzate de insectele dăunătoare, nu
mai putin de  (150-200 gr/buc);
livrarea 2 ori in saptamina conform
comenzilor Luni-Joi de la 9:00-
12:0, in ambalaj saci din plasa 10-
15 kg;

15000000-8

2000.00Kilogram3.4 Varza proaspata HG nr.957 din 21.08.2007 cu
privire la reglamentarea
tehnica,,Fructe si legume proaspete

15000000-8
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2000.00Kilogram3.4 Varza proaspata destinate consumului uman,,HG
929 din 31.12.2009,,cu privire la
aprobarea „Cerinţelor de calitate şi
comercializare pentru fructe şi
legume proaspete”
 GOST 1724-85. SM SR 1418:2006
Varza proaspata calitate superioara
cu greutatea nu mai putin de 1,5-2,0
kg, căpăţini proaspete, întregi,
sănătoase, curate, fără vătămări
produse de frig;  livrarea 2 ori in
saptamina conform comenzilor
Luni-Joi de la 9:00-12:0, in ambalaj
saci din plasa 15-20 kg;

15000000-8

800.00Kilogram3.5 Ceapa uscata HG nr.957 din 21.08.2007 cu
privire la reglamentării
tehnice,,Fructe si legume proaspete
destinate consumului uman,,HG
929 din 31.12.2009,,cu privire la
aprobarea „Cerinţelor de calitate şi
comercializare pentru fructe şi
legume proaspete”Bulbii de ceapă
trebuie să fie: intacţi, sănătoşi, fără
atacuri de boli sau insecte, fără
vătămări produse de frig, nu mai
putin 100-150 gr/buc; livrarea 2 ori
in saptamina conform comenzilor
Luni-Joi de la 9:00-12:0, in ambalaj
saci din plasa 10-15 kg; SM 243:
2004

15000000-8

26180.00Bucată3.6 Oua categoria A Oua dietetice categ.A conform HG.
nr.1208 din 27.10.2008 Cu privire
la aprobarea normei sanitare privind
comercializarea ouălor pentru
comsumul uman. Capitolul II
categorii. greutatea de la 63-73
gr.L-mare,ouale din categoria A
poarta codul producatorului si data
ouatului, inscriptia sa fie
vizibila.Capitolul III Marcarea
ouălor,prevazuta la pct.16 al
prezentei Norme sanitar-
veterinare,se efectuează la locul de
productie sau in primul centru de
ambalare in care sint livrate ouăle.
livrarea 2 ori in saptamina Marti -
Vineri de la 09:00-12:00, in
ambalaj

15000000-8

1000.00Kilogram3.7 Fructe proaspete in asortiment (Mere) HG nr.957 din 21.08.2007 cu
privire la reglamentarea
tehnica,,Fructe si legume proaspete
destinate consumului uman,,
HG 929 din 31.12.2009,,cu privire
la aprobarea „Cerinţelor de calitate
şi comercializare pentru fructe şi
legume proaspete”
 SM SR 2714:2006  caracteristici
merele trebuie să fie:
întregi,sănătoase; curate, lipsite de
materii străine vizibile, să fie lipsite
de mirosuri s-au gusturi străine,
sosirea în condiţii satisfăcătoare la
locul de destinaţie.Livrarea 2 ori in
saptamina  Luni-Joi de la  09:00-12:

15000000-8
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1000.00Kilogram3.7 Fructe proaspete in asortiment (Mere) 00  in ambalaj cutii 10kg-20kg15000000-8

1200.00Kilogram3.8 Pui Broiler refrigerat Pui broiler refrigerat. Conform HG
nr.773 din 03.10.2013 cu privire la
aprobarea Normei sanitar-
veterinare de stabilire a cerintelor
de comercializare a carnii de
pasare. GOST 25391-82  pct.1,4,
cat.I
Normele privind etichetarea
produselor alimentare sa
corespunda cu HG nr.996 din
20.08.2003 cap.IV Livrarea de 2 ori
în saptamina (Miercuri –Joi de la
09:00-12:00), în ambalaj de
pelicula si cutii de carton, cu
greutatea 1,5-2kg bucata.
Greutatea  totala  a cutiei de 10kg.

15000000-8

1000.00Kilogram3.9 Piept de pui refrigerat Conform HG nr.773 din 03.10.2013
cu privire la aprobarea Normei
sanitar- veterinare de stabilire a
cerintelor de comercializare a carnii
de pasare. GOST 25391-82 ,
categoria I. Normele privind
etichetarea produselor alimentare sa
corespunda cu HG nr.996 din
20.08.2003 cap.IV. Livrarea  de 2
ori in saptamina (Luni,Vineri  de la
09:00-12:00), în ambalaj de
pelicula si cutii de carton, cu
greutatea totala de 10kg.

15000000-8

1100.00Kilogram3.10 Pulpa de pasăre refrigerata Conform HG nr.773 din
03.10.2013, art. 22 pct.(e) ,,Cu
privire la aprobarea Normei sanitar-
veterinare de stabilire a cerintelor
de comercializare a carnii de
pasare". GOST 25391-82 ,
categoria I. Normele privind
etichetarea produselor alimentare sa
corespunda cu HG nr.996 din
20.08.2003 cap.IV.Livrarea o data
în saptamina (Marti  de la 09:00-
12:00), în ambalaj de pelicula si
cutii de carton, cu greutatea totala
de 10kg.

15000000-8

1000.00Kilogram3.11 Carne de vita refrigerata Carne de vita refrigerată, Conform
HG nr.696 din 04.08.2010 tabela
1.Cerinte esentiale cap.III p.15d
Portiuni transate din carcase,de
animale  autohtone tinere
(pulpa,spata). Calitatea superioara,
categoria I, tranşată, fără  tesut
conjunctiv nu mai mult de 6%, fara
tendoane si grasime.Livrare  (Marti
de la 9:00-11:00) in ambalaj de 10
kg marcata. Normele privind
etichetarea produselor alimentare sa
corespunda cu
HG nr.996 din 20.08.2003 cap.IV
ISO-9001 sau  Programul HACCP

15000000-8

4 Produse alimentare pentru trimestrul III
anul 2018 clinica Vorniceni

2600.00Kilogram4.1 Cartofi proaspeti HG nr.957 din 21.08.2007 cu
privire la reglamentarea tehnica,,

15000000-8
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2600.00Kilogram4.1 Cartofi proaspeti Fructe si legume proaspete
destinate consumului uman,,HG
929 din 31.12.2009,,cu privire la
aprobarea „Cerinţelor de calitate şi
comercializare pentru fructe şi
legume proaspete” GOST  7176-85
Cartofi proaspeti intregi ,sanatosi,
forma ovala s-au alungita cu
greutatea nu mai putin de 200-300
gr/buc, calibru nu mai putin de 50-
70 mm in saci, calitativi, livrarea 2
ori in saptamina conform
comenzilor,  Luni - Joi de la 9:00-
12:00, in ambalaj saci din plasa de
25 kg;

15000000-8

600.00Kilogram4.2 Svecla rosie de masa HG nr.957 din 21.08.2007 cu
privire la reglamentarea
tehnica,,Fructe si legume proaspete
destinate consumului uman,,HG
929 din 31.12.2009,,cu privire la
aprobarea „Cerinţelor de calitate şi
comercializare pentru fructe şi
legume proaspete”
GOST 1722-85 si GOST 26766-85
Svecla rosie de masa calitate
superioara, cu dimensiunile
rădăcinei la cel mai mare diametru
transversal de 5-8 cm (300-500
gr/buc), rădăcina proaspătă,
întreagă, sănătoasă, curată, fără
vătămări cauzate de insectele
dăunătoare, livrarea 2 ori in
saptamina conform comenzilor;
Luni-Joi de la 9:00-12, in ambalaj
saci din plasa 10-15 kg;

15000000-8

400.00Kilogram4.3 Morcov HG 929 din 31.12.2009,,cu privire
la aprobarea „Cerinţelor de calitate
şi comercializare pentru fructe şi
legume proaspete”
Morcov calitate superioara,
rădăcina proaspătă, întreagă,
sănătoasă, curată, fără vătămări
cauzate de insectele dăunătoare, nu
mai putin de  (150-200 gr/buc);
livrarea 2 ori in saptamina conform
comenzilor Luni-Joi de la 9:00-
12:0, in ambalaj saci din plasa 10-
15 kg;

15000000-8

1500.00Kilogram4.4 Varza proaspata HG nr.957 din 21.08.2007 cu
privire la reglamentarea
tehnica,,Fructe si legume proaspete
destinate consumului uman,,HG
929 din 31.12.2009,,cu privire la
aprobarea „Cerinţelor de calitate şi
comercializare pentru fructe şi
legume proaspete”
 GOST 1724-85. SM SR 1418:2006
Varza proaspata calitate superioara
cu greutatea nu mai putin de 1,5-2,0
kg, căpăţini proaspete, întregi,
sănătoase, curate, fără vătămări
produse de frig;  livrarea 2 ori in
saptamina conform comenzilor
Luni-Joi de la 9:00-12:0, in ambalaj

15000000-8
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1500.00Kilogram4.4 Varza proaspata saci din plasa 15-20 kg;15000000-8

300.00Kilogram4.5 Ceapa uscata HG nr.957 din 21.08.2007 cu
privire la reglamentării
tehnice,,Fructe si legume proaspete
destinate consumului uman,,HG
929 din 31.12.2009,,cu privire la
aprobarea „Cerinţelor de calitate şi
comercializare pentru fructe şi
legume proaspete”Bulbii de ceapă
trebuie să fie: intacţi, sănătoşi, fără
atacuri de boli sau insecte, fără
vătămări produse de frig, nu mai
putin 100-150 gr/buc; livrarea 2 ori
in saptamina conform comenzilor
Luni-Joi de la 9:00-12:0, in ambalaj
saci din plasa 10-15 kg; SM 243:
2004

15000000-8

11780.00Bucată4.6 Oua categoria A Oua dietetice categ.A conform HG.
nr.1208 din 27.10.2008 Cu privire
la aprobarea normei sanitare privind
comercializarea ouălor pentru
comsumul uman. Capitolul II
categorii. greutatea de la 63-73
gr.L-mare,ouale din categoria A
poarta codul producatorului si data
ouatului, inscriptia sa fie
vizibila.Capitolul III Marcarea
ouălor,prevazuta la pct.16 al
prezentei Norme sanitar-
veterinare,se efectuează la locul de
productie sau in primul centru de
ambalare in care sint livrate ouăle.
livrarea 2 ori in saptamina Marti -
Vineri de la 09:00-12:00, in
ambalaj

15000000-8

1500.00Kilogram4.7 Fructe proaspete in asortiment (Mere) HG nr.957 din 21.08.2007 cu
privire la reglamentarea
tehnica,,Fructe si legume proaspete
destinate consumului uman,,
HG 929 din 31.12.2009,,cu privire
la aprobarea „Cerinţelor de calitate
şi comercializare pentru fructe şi
legume proaspete”
 SM SR 2714:2006  caracteristici
merele trebuie să fie:
întregi,sănătoase; curate, lipsite de
materii străine vizibile, să fie lipsite
de mirosuri s-au gusturi străine,
sosirea în condiţii satisfăcătoare la
locul de destinaţie.Livrarea 2 ori in
saptamina  Luni-Joi de la  09:00-
12:00  in ambalaj cutii 10kg-20kg

15000000-8

1000.00Kilogram4.8 Pui Broiler refrigerat Pui broiler refrigerat. Conform HG
nr.773 din 03.10.2013 cu privire la
aprobarea Normei sanitar-
veterinare de stabilire a cerintelor
de comercializare a carnii de
pasare. GOST 25391-82  pct.1,4,
cat.I
Normele privind etichetarea
produselor alimentare sa
corespunda cu HG nr.996 din
20.08.2003 cap.IV Livrarea de 2 ori

15000000-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1000.00Kilogram4.8 Pui Broiler refrigerat în saptamina (Miercuri –Joi de la
09:00-12:00), în ambalaj de
pelicula si cutii de carton, cu
greutatea 1,5-2kg bucata.
Greutatea  totala  a cutiei de 10kg.

15000000-8

600.00Kilogram4.9 Piept de pui refrigerat Conform HG nr.773 din 03.10.2013
cu privire la aprobarea Normei
sanitar- veterinare de stabilire a
cerintelor de comercializare a carnii
de pasare. GOST 25391-82 ,
categoria I. Normele privind
etichetarea produselor alimentare sa
corespunda cu HG nr.996 din
20.08.2003 cap.IV. Livrarea  de 2
ori in saptamina (Luni,Vineri  de la
09:00-12:00), în ambalaj de
pelicula si cutii de carton, cu
greutatea totala de 10kg.

15000000-8

320.00Kilogram4.10 Carne de vita refrigerata Carne de vita refrigerată, Conform
HG nr.696 din 04.08.2010 tabela
1.Cerinte esentiale cap.III p.15d
Portiuni transate din carcase,de
animale  autohtone tinere
(pulpa,spata). Calitatea superioara,
categoria I, tranşată, fără  tesut
conjunctiv nu mai mult de 6%, fara
tendoane si grasime.Livrare  (Marti
de la 9:00-11:00) in ambalaj de 10
kg marcata. Normele privind
etichetarea produselor alimentare sa
corespunda cu
HG nr.996 din 20.08.2003 cap.IV
ISO-9001 sau  Programul HACCP

15000000-8

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
Incepind cu 01 iulie 2018, conform comenzilor
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 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (se va indica)

Nu

2 Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate
cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este
stabilit

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras
din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie,
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

Da

3 Actul care atestă dreptul de a livra
bunuri/lucrări/servicii

Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila
ofertantului

Nu

4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de
resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)

Nu se cere Nu

5 Prezentarea de dovezi privind  conformitatea
produselor, identificată prin referire la specificații sau
standard relevante

Nu se cere Nu

6 Demonstrarea experienței operatorului economic în
domeniul de activitate aferent obiectului contractului
ce urmează a fi atribuit

Declarație privind experiența similară conform
Formularului (se va indica) sau Declarație privind lista
principalelor lucrări executate în ultimul an de
activitate conform Formularului (se va indica)

Nu

7 Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele Declarație privind dotările specifice, utilajul şi Nu
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le
consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce
urmează a fi atribuit

echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului conform Formularului
(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

8 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

Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (se va indica)

Da

9 Oferta Original Da
10 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform

Formularului (se va indica)
Da

11 Raportul financiar Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
candidatului

Da

12 Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru
îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului
ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care
va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia)

Declarație privind personalul de specialitate propus
pentru implementarea contractului conform Formularul
(se va indica)

Nu

13 Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

Nu se cere Nu

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

Nu se cere Nu

15 Certificat de atribuire a contului bancar Copie, confirmata prin semnatura si stampila
ofertantului

Da

16 Certificat de efectuare sistematica a platii impozitelor,
comtributiilor

Copie, confirmata prin semnatura si stampila
ofertantului

Da

17 Certificat de conformitate/calitate. Decalartie de
conformitate pentru produsele lactate

Copie, confirmata prin semnatura si stampila
ofertantului

Da

18 Certificat privind conduita etica si neimplicarea in
practici frauyduloase si de corupere

Conform F3.4 din Documentatia Standard,  confirmata
prin semnatura si stampila ofertantului

Da

19 Garantie pentru oferta 2% Conform F3.2 din Documentatia Standard sau prin
transfer bancar

Da

20 Autorizatie sanitar-veterinara de functionare a
ofertantului

Copie, confirmata prin semnatura si stampila
ofertantului

Da

21 Autorizatie sanitar-veterinara pe unitate de
transport/pasaport sanitar al transportului

Copie, confirmata prin semnatura si stampila
ofertantului

Da

22 Autorizatie sanitara de functionare a ofertantului Copie, confirmata prin semnatura si stampila
ofertantului

Da

23 Lista fondatorilor operatorilor economici Lista fondatorilor operatorilor economici- nume,
prenume, cod personal, copia semnata si stampilata de
catre ofertant

Da

24 Certificat de detinere a abatorului sau contract cu
asemenea abator

Copie, confirmata prin semnatura si stampila
ofertantului

Da

25 Certificat de calitate si de provenienta a materiei prime
(faina, griu)

Copie, confirmata prin semnatura si stampila
ofertantului

Da

26 Confirmare de detinere a stocului de faina/griu, necesar
indeplinirii contractului de achizitie pe o perioada de
cel putin 10 zile

Copie, confirmata prin semnatura si stampila
ofertantului

Da

27 Certificat pentruconfirmarea capacitatii executorii
calitative a contractului de achizitie

Original, eliberat de ofertant, care reflecta urmatoarea
informatie: experinat acumulata, performantele

Da

28 Certificat de detinere a alaboratorului atestat pentru
efectuarea controlului permanent asupra calitatii sau
contract cu asemenea laborator

Original eliberat de ofertant, Copie, confirmat prin
semnatura si stampila ofertantului

Da

29 Certificat privind calitatea cerealelor si derivatelor din
cereale

Confirmat prin semnatura si stampila ofertantului 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 Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
Adresa: Mun.Chisinau Str.Constantin Virnav 13
Tel.: ifp@ms.md022 572 213 ,  Fax: 022 572 205 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: GASAN CRISTINA, Sef Cancelarie
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Setul de documente poate fi  primit  la adresa:  IMSP IFP ,,Chiril  Draganiuc",  str.  Constantin Vîrnav 13,  E-mail:  ifp@ms.md, tel.
022572200.

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: 22.06.2018 10:00
Mun.Chisinau Str.Constantin Virnav 13pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 40 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

22.06.2018 10:00la:
Mun.Chisinau Str.Constantin Virnav 13pe 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 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: URSU FIODOR


