
ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI

nr. 17/04389 12.12.2017din

Denumirea autorităţii contractante: Primaria s. Colonita
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

Produse alimentare pentru gradinita „Izvoras” din s. ColonitaObiectul achiziției:
15890000-3Cod 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.:  99  din  12.12.2017.
În scopul achiziţionării "Produse alimentare pentru gradinita „Izvoras” din s. Colonita"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Ministerul Finanțelor

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 gradinita
„Izvoras”  din s. Colonita pentru perioada
ianuarie- iunie 2018

83.00Kilogram1.1 Crupe de ovăs, ambalat în pachet  de 1 kg Calitate superioară15600000-4
1095.00Kilogram1.2 Mere autohtone Calitate superioară03222321-9
575.00Kilogram1.3 Zahăr  rafinat ambalat în pachet  de 1 kg Calitate superioară15831000-2
281.00Kilogram1.4 Unt de vaci, din smantînă dulce nesărată cu

grăsimea 72,5%, fără adaos de grăsimi
vegetale ambalat pachet 0,200 kg.

Calitate superioară15530000-2

18.00Kilogram1.5 Cacao, ambalat în pachet de 0,1 kg Calitate superioară15841000-5
27.00Kilogram1.6 Ceai natural negru calitate superioară Calitate superioară15860000-4

1260.00Kilogram1.7 Franzelă albă din făină de grîu c/s de 430 gr.,
cu Fe, acid folic şi vitamina B9.(feliată)

Calitate superioară15613300-1

135.00Kilogram1.8 lămâie Calitate superioară03222200-5
747.00Kilogram1.9 Banane proaspete Calitate superioară03222111-4
188.00Kilogram1.10 Orez (bob rotund) ambalat în pachet de 1 kg. Calitate superioară03211300-6
825.00Kilogram1.11 Morcov - diametru nu mai mic decît 4-5 cm. Calitate superioară03221112-4
566.00Kilogram1.12 Ceapă (uscată fără colte) Calitate superioară03221113-1

25925.00Kilogram1.13 Cartofi - diametru nu mai mic de 8 cm, în saci
a cîte 25 kg

Calitate superioară03212100-1

134.00Kilogram1.14 Ulei rafinat dezodorizat de floarea soarelui
(rafinat) ambalaj 5 litri

Calitate superioară15411200-4

15.00Kilogram1.15 Verdeață pătrunjel (verde) Calitate superioară15872000-1
80.00Kilogram1.16 Sare iodată ambalată în pachet de 1 kg Calitate superioară15872400-5

263.00Kilogram1.17 Carne de bovină din pulpă autohton Calitate superioară15110000-2
75.00Kilogram1.18 Pesmeți măcinați Calitate superioară15613300-1

4110.00Litru1.19 Lapte pasterizat (2,5%) ambalat în pachete de
polietelenă 1,0 L

Calitate superioară15511000-3

5900.00Bucată1.20 Ouă de găină dietice categoria A cu greutatea
nu mai mică de 60 gr.

Calitate superioară03142500-3

990.00Kilogram1.21 Varză - proaspătă, căpăţina nu mai mică de 2
kg.

Calitate superioară03221400-0

105.00Kilogram1.22 Mazăre verde în borcane de 0,700 gr.- msa
neto

Calitate superioară03221221-1

90.00Kilogram1.23 Fructe uscate asorti /mere, pere, prune
(ambalaj 5kg)

Calitate superioară15332410-1

675.00Kilogram1.24 Pâine de secară (0,5) (feliata ) Calitate superioară15613300-1
150.00Kilogram1.25 dovleac Calitate superioară15331130-7
120.00Kilogram1.26 Hrişcă în pachet ambalat de 1 kg Calitate superioară15613310-4
105.00Kilogram1.27 Roșii conservate în suc ,borcane de 0,700

–masa netto
Calitate superioară15322100-2

75.00Kilogram1.28 Caşcaval sau brînză cu cheag tare (45%) în
ambalaj 4-5 kg fără adaos de grăsimi vegetale

Calitate superioară15500000-3
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

240.00Kilogram1.29 Chiflă cu măr- 50 gr. Calitate superioară15811500-1
71.00Kilogram1.30 Crupe de arnautcă ambalat în pachet de 1 kg. Calitate superioară15613310-4
30.00Kilogram1.31 Fasole ambalat în pachet de 1 kg Calitate superioară03221210-1
60.00Kilogram1.32 Smîntînă (15%) Calitate superioară15500000-3

330.00Kilogram1.33 Găini,congelate, autohton,neinjectate Calitate superioară15110000-2
150.00Kilogram1.34 Chiflă cu magiun -50 gr Calitate superioară15811500-1
930.00Kilogram1.35 Chefir (2,5%) în ambalaj de polietilenă de 0,5

L
Calitate superioară15500000-3

285.00Kilogram1.36 Brînză (5%) de vaci Calitate superioară15500000-3
63.00Kilogram1.37 Tăieței Calitate superioară15811500-1
98.00Kilogram1.38 Crupe de porumb ambalat în pachet de 1 kg Calitate superioară15613310-4

570.00Kilogram1.39 Peşte congelat „Hec", fără cap şi fără coadă şi
fără măruntaie

Calitate superioară15221000-3

765.00Litru1.40 Suc în asortiment, limpezit fără nectar în
pachete  1 L

Calitate superioară15321000-4

75.00Kilogram1.41 Covrigiei din faină de grâu c/s cu mac Calitate superioară15811500-1
750.00Kilogram1.42 Fileu de pasăre autohton, congelate,

autohton,neinjectate - ambalat în pachet de 1
Calitate superioară15110000-2

75.00Kilogram1.43 Crupe de mei ambalat în pachet de 1 kg Calitate superioară15613310-4
68.00Kilogram1.44 Magiun în asortiment (mere, caise, prăsade) în

borcane 0,700 gr.  masa netto
Calitate superioară15332290-3

270.00Kilogram1.45 Sveclă roșie - diametru nu mai mic de 8 cm. Calitate superioară03221000-6
105.00Kilogram1.46 Mazăre uscată întreagă,șlefuită, ambalat în

pachet de 1 kg
Calitate superioară03221220-4

210.00Kilogram1.47 Conișor cu brânză de vaci -50gr Calitate superioară15811500-1
180.00Kilogram1.48 Paste făinoase de diferite forme (calitatea

superioară ambalat 5 kg)
Calitate superioară15850000-1

75.00Kilogram1.49 Varză roșie,proaspătă Calitate superioară03221400-0
255.00Litru1.50 Suc de roșii, ambalat în pachet de 1 l Calitate superioară15322100-2
75.00Kilogram1.51 Biscuiţi fără gluten,margarină,ulei de palmier Calitate superioară15850000-1
80.00Kilogram1.52 Făină de grîu, calitatea superioară ambalat în

pachetde 2 kg
Calitate superioară15612150-7

15.00Kilogram1.53 Crupe de griș ambalat în pachet de 1 kg Calitate superioară15613310-4
330.00Kilogram1.54 Conopidă Calitate superioară03221000-6

8.00Kilogram1.55 Stafide Calitate superioară03222115-2
0.24Kilogram1.56 dafin Calitate superioara15872300-4

12.00Litru1.57 Oțet -9%, 1 litru calitate superioada15871000-4

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
Zilnic produsele usor alterabile si saptaminal pentru restul produselor.
Nu se aplică

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

1 Certificat de înregistrare a întreprinderii copie emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul
Dezvoltării Informaționale), confirmată prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei participantului

Da

2 Certificat de atribuire a contului bancar copie eliberat de banca deţinătoare de cont Da
3 Certificat de efectuare sistematică a plăţii

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

Da

4 Ultimul raport financiar copie confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului

Da

5 Oferta de pret confirmată prin semnătura şi ştampila participantului Da
6 Certificat de conformitate sau Declaratia de

conformitate – pentru produsele lactate
eliberat de Organismul de certificare acreditat în
sistemul Naţional de Acreditare - confirmată prin
ştampila şi semnătura participantului

Da

7 Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în
practici frauduloase şi de corupere

Conform F3.4 din Documentația Standard. Da

8 Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare a
agentului economic participant

copia semnată şi ştampilată de participant Da

9 Autorizația sanitar-veterinară pe unitate de transport copie confirmată prin semnătura şi ştampilată de Da
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

sau Pașaport sanitar al transportului participant
10 Lista fondatorilor operatorilor economici – nume,

prenume, cod personal
copia semnată şi ştampilată de participant Da

11 Certificat de deţinere a abatorului sau contract cu
asemenea abator (pentru pozițiile carne)

original – eliberat de Participant Da

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

copie -confirmat prin semnătura şi ştampila
participantului

Da

13 Certificat de deţinere a laboratorului atestat pentru
efectuarea controlului permanent asupra calităţii  sau
contract cu asemenea laborator (pentru pr

original – eliberat de Participant Da

14 «Certificat de inspectie a calitătii cerealelor si a
derivatelorderivatelor cerealelor», eliberat de Agenția
Națională pentru Siguranța Alimentelor

copie - confirmată prin semnătura şi ştampila
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: Primaria s. Colonita
Adresa: Stefan cel Mare 3
Tel.: primariacolonita2013@MAIL.RU022579130 ,  Fax: 022579240 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: MURA DOINIŢA, econimist

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: 20.12.2017 10:00
 primaria Colonita str. Stefan cel Mare nr.3pe adresa:

În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnatăNOTĂ:
în original precum  și documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoaredin  data desfășurării procedurii.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 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

20.12.2017 10:00la:
 primaria Colonita str. Stefan cel Mare nr.3pe adresa:

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: ZAPOROJAN ANGELA


