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

nr. 18/02251 29.05.2018din

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

Produse alimentare pentru gradinita „Academia picilor"  din s. ColonitaObiectul achiziției:
15800000-6Cod 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.:  42  din  29.05.2018.
În scopul achiziţionării "Produse alimentare pentru gradinita „Academia picilor"  din s. Colonita"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Bugetul local

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
„Academia picilor  din s. Colonita

43.20Kilogram1.1 Fulgi de ovaz calitatea superioara15613380-5
37.80Kilogram1.2 Stafide calitatea inalta03222115-2

4066.20Litru1.3 Lapte (2.5 % ambalat intr-un litru ) 2.5 % ambalat intr-un litru15510000-6
502.20Kilogram1.4 zahar zahar ambalat int-un kg15831000-2
232.20Kilogram1.5 unt (72 % grasime ) ambalat in 200 g15530000-2
19.44Kilogram1.6 Ceai calitate superioara15863000-5
97.20Kilogram1.7 Lamiie calitate superioara03222200-5

874.80Kilogram1.8 piine din faina de griu, fortificata cu Fe si acid
folic, feliata

ambalata si feliata15812100-4

1555.20Kilogram1.9 Fructe de seron 9 mere, cirese, piersic, caise ) proaspete , calitate inalta15300000-1
102.60Kilogram1.10 orez ambalat orez ambalat intru-un kg03211300-6
534.60Kilogram1.11 morcov diametru nu mai mic decît 7 cm.03221112-4
420.12Kilogram1.12 ceapa (uscată fără colte)03221113-1

2224.80Kilogram1.13 cartofi diametru nu mai mic de 10 cm, în
saci a cîte 25 kg

15310000-4

129.60Kilogram1.14 ulei de floarea soarelui, ambalat in 5 litri rafinat dezodorizat de floarea
soarelui (rafinat) ambalaj 5 litri

15411200-4

12.94Kilogram1.15 verdeata ( marar / patrunjel ) verdeata ( marar / patrunjel )
proaspat

15872000-1

29.16Kilogram1.16 sare iodată ambalată în pachet de 1 kg15872000-1
108.00Litru1.17 Smîntînă (15%)  ambalaj 0.5 l15510000-6
432.00Kilogram1.18 Carne de vită din pulpă produs de calitate superioara

proaspat
15110000-2

5616.00Bucată1.19 Ouă de găină dietice Ouă de găină dietice categoria B cu
greutatea nu mai mică de 63 gr.

03142500-3

518.40Kilogram1.20 varza proaspătă, căpăţina nu mai mică de
2 kg.

03221400-0

81.00Kilogram1.21 rosii in sucul lor calitate superioara15322000-1
64.80Kilogram1.22 FRUCTE USCATE asorti /mere, pere, prune (ambalaj

5kg)
15332410-1

507.60Kilogram1.23 Pîine de secară   calitatea I15812100-4
10.80Kilogram1.24 Susan15332410-1

248.40Kilogram1.25 dovleac15300000-1
54.00Kilogram1.26 Hrişcă în pachet ambalat de 1 kg Hrişcă în pachet ambalat de 1 kg03211900-2
59.40Kilogram1.27 Crupe de grîu arnautcă ambalat în pachet de 1 kg.03211900-2
16.20Kilogram1.28 spaghete calitatea superioara03211900-2

162.00Kilogram1.29 crupa de gris ambalat int-un kg03211900-2
64.80Kilogram1.30 crupe de porumb ambalat intr-un kg03211900-2

540.00Kilogram1.31 Peste congelat calitatea superioara15221000-3
12.96Kilogram1.32 Cacao calitate superioara15841000-5
81.00Kilogram1.33 Toamate03221240-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

183.60Kilogram1.34 Ardei Dulci03221230-7
54.00Kilogram1.35 Mazare conservata03221220-4

259.20Kilogram1.36 Gaini concelate calitatea superioara neinjectate15110000-2
108.00Kilogram1.37 chifla cu magiun15812100-4
799.20Litru1.38 Chefir (2,5%) în ambalaj de polietilenă de 0,5

L
în ambalaj de polietilenă de 0,5 L15500000-3

259.20Kilogram1.39 brinza de vaci grasimea 5 %15500000-3
54.00Kilogram1.40 brinza tare 45 % grasime15500000-3
32.40Kilogram1.41 Radacina de telina15872000-1

486.00Litru1.42 Suc în asortiment Suc în asortiment, limpezit fără
nectar în pachete  1 L  tetrapac

15321700-1

80.00Kilogram1.43 Covrigiei din faină de grîu c/s cu mac03211900-2
48.60Kilogram1.44 Crupe din mei ambalata intr-un kg03211000-3
43.20Kilogram1.45 Magiun15332200-6

151.20Kilogram1.46 Sfecla Rosie calitate superioara03221111-7
388.80Kilogram1.47 Fileu de gaina congelat, fara os Fileu de pasăre autohton, calitatea

superioara
15110000-2

21.60Kilogram1.48 Pesmeți măcinați calitatea superioara ambalat in 0.5
kg

15812100-4

54.00Kilogram1.49 Mazăre uscată întreagă ambalat în pachet de 1 kg03221220-4
158.76Kilogram1.50 Faina de griu ambalata in 2 kg calitatea

superioara
15612100-2

6.48Kilogram1.51 Drojdie uscata15898000-9
70.20Kilogram1.52 Paste fainoase ambatate intru-un kg15851000-8

118.80Kilogram1.53 Broccoli15331400-1
21.60Kilogram1.54 Conopida15331400-1
21.60Kilogram1.55 Fasole ambalate intru-un kg15331400-1
54.00Kilogram1.56 Vianata15331400-1
1.08Kilogram1.57 Radacina de Patrunjel15331400-1

10.80Kilogram1.58 Peltea in asortiment15332240-8
5.40Kilogram1.59 Migdale03111000-2
5.40Kilogram1.60 Seminte de floarea soarelui03111000-2
5.40Kilogram1.61 Miez  de nuca03111000-2

27.00Kilogram1.62 Crupa de orz ambalata intr-un kg15851000-8
16.20Kilogram1.63 Biscuiti fara grasimi vegetale, fara gluten15851000-8
12.00Litru1.64 Otet de 9 % ambalat in sticle de 1 litru15871100-5
59.40Kilogram1.65 castraveti proaspeti03221270-9
12.96Kilogram1.66 taietei15851000-8

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 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Conform F3.4 din Documentația Standard. Da
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

Da

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

  se cere Da

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

 se cere Da

6 Demonstrarea experienței operatorului economic în
domeniul de activitate aferent obiectului contractului

Declarație privind experiența similară conform
Formularului (se va indica) sau Declarație privind lista

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

ce urmează a fi atribuit principalelor lucrări executate în ultimul an de
activitate conform Formularului (se va indica)

7 Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele
indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le
consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce
urmează a fi atribuit

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi
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

Da

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)

Da

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

  se cere Da

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

  se cere Da

15 Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare a
agentului economic participant

copia semnată şi ştampilată de participant Da

16 Autorizația sanitar-veterinară pe unitate de transport
sau Pașaport sanitar al transportului

copie confirmată prin semnătura şi ştampilată de
participant

Da

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

original – eliberat de participant Da

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

copie -confirmat prin semnătura şi ştampila
participantului

Da

19 Confirmare de diţinere a stocului de făină/grîu, necesar
îndeplinirii contractului de achiziţie pe o perioadă de
cel puţin 10 zile

copie - confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului

Da

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

original – eliberat de Participant Da

21 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

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: s. Colonita str. Stefan cel Mare 3
Tel.: achizitie.colonita@gmail.com022579165 ,  Fax: 022579165 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: GONCEARUC CRISTINA, economist

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: 07.06.2018 10:00
s. Colonita str. Stefan cel Mare 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: 45 zile
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în prezenţa fizică  sau  prin  mijloace electronice a membrilor  grupului de lucru  al  autorității  contractanteOfertele vor fi deschise

şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie
07.06.2018 10:00la:
s. Colonita str. Stefan cel Mare 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: OLEACU CLAUDIA


