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  ANUNȚ DE PARTICIPARE 

privind achiziționarea: Produselor alimentare pentru pacienții bolnavi de tuberculoză pentru anul 2021
  (se indică obiectul achiziției) 
prin procedura de achiziție: COP 

(tipul procedurii de achiziție) 
 

1. Denumirea autorității contractante: IMSP „Spitalul raional Nisporeni” 

2. IDNO: _1003609150340________________________________________________________ 

3. Adresa: or.Nisporeni str. Toma Ciorbă nr.5_________________________________________ 

4. Numărul de telefon/fax: ___0 264 2 23 44__________________________ 

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: srnisporeni@ms.md_____________ 

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: 

documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP 

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea 

contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 

comună): Instituţie Medico Sanitară Publică “Spitalul raional Nisporeni 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la 

procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri: 

 

Nr. d/o Cod CPV Denumire: 

Bunuri solicitate 

Unitatea de 

măsura 
Cantitatea 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de referinţă 

1 15800000-6 Produse alimentare 
(pachet pentru 
alimentarea pacienților 
bolnavi de tuberculoză) 

   

1.1 15800000-6 Carne (vită, pasăre, porc) Kilogram 1.00 Proaspătă sau înghețată 

1.2 15800000-6 Peşte congelat Kilogram 1.00 Înghețat 

1.3 15800000-6 Brînză de vaci Kilogram 1.00 2-5% grăsimi 

1.4 15800000-6 Smîntină Kilogram 1.00 Ambalaj de 0,500gr. 

1.5 15800000-6 Lapte Litru 1.00 Gost 13277-79, ambalaj în pachet de 
polietilenă 1,0L pasteurizat 

1.6 15800000-6 Ouă Bucată 1.00 SM  89, Mășcate 

1.7 15800000-6 Chefir Kilogram 1.00 Ambalat în pachet de polietilenă 500ml 

1.8 15800000-6 Unt Kilogram 1.00 nesarat, cu grasimi animaliere Stas 
37-91 

1.9 15800000-6 Ulei Litru 1.00 de floarea soarelui, rafinat, deodorizat  

1.10 15800000-6 Zahăr Kilogram 1.00 Gost 21-94 

1.11 15800000-6 Mazăre uscată Kilogram 1.00 Uscată, slefuita 
Stas 5201-68 

1.12 15800000-6 Pîine Kilogram 1.00 din faina de griu, calitate superioara 
Standard de referinta: SM 173:1997 

1.13 15800000-6 Chifle/napolitane/biscuiţi Kilogram 1.00  

1.14 15800000-6 Orez Kilogram 1.00 bob intreg calitate superioara Gost 
6292-93 

1.15 15800000-6 Hrişcă Kilogram 1.00 calitate superioara, bob intreg Gost 
5550-74 

1.16 15800000-6 Crupe de ovăs Kilogram 1.00 calitate superioara, bob intreg 

1.17 15800000-6 Paste făinoase Kilogram 1.00 calitate superioara, din faina de griu, 

Calitatea I, categoria A 
Stas 875-92 

1.18 15800000-6 Fructe proaspete(mere) Kilogram 1.00 În stare proaspătă, fără semne de alterare 

1.19 15800000-6 Varză proaspătă Kilogram 1.00 În stare proaspătă, fără semne de alterare 

mailto:srnisporeni@ms.md


2 

1.20 15800000-6 Cartofi Kilogram 1.00 În stare proaspătă, fără semne de alterare 

1.21 15800000-6 Ceapă Kilogram 1.00 În stare proaspătă, fără semne de alterare 

1.22 15800000-6 Morcov  Kilogram 1.00 În stare proaspătă, fără semne de alterare 

  Valoarea totală 
estimativă fără TVA 

  416667 lei 

 

9. În cazul în care contractual este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 

selecta): 

1) Pentru un singur lot; 

2) Pentru mai multe loturi; 

3) Pentru toate loturile; 

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant____________. 

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: ___nu se admit_____________________ 
(indicați se admite sau nu se admite) 

Termenii și condiții le de livrare/prestare/executare solicitați:  
La comanda Beneficiarului pe tot parcursul anului 2021, incepand cu data de 01.01.2021  

 

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021______________________________ 

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor 

programe de angajare protejată (dupăcaz): _nu se aplică_______________ 
(indicați da sau nu) 

13. 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 menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative) 

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea 

acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; 

se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):  

 

Nr. 

d/o 

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1 DUAE Original. Confirmat prin aplicarea ștampilei și 

semnăturii Participantului.  

DA 

2 Oferta Original confirmat prin aplicarea ștampilei și 

semnăturii Participantului. 

DA 

3 Garanţia pentru ofertă 1% 
a) Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru 
ofertă (emisă de o bancă comercială) conform 

formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – 

Formulare pentru depunerea ofertei 

DA 

4 Specificații tehnice și preț 

(F4.1;F4.2)  

Original confirmat prin aplicarea ștampilei și 

semnăturii Participantului 

DA 

5 Informații generale despre ofertant Original confirmat prin aplicarea ștampilei și 

semnăturii Participantului 

DA 

6 
Autorizația sanitară- veterinară 

Autorizaţie sanitar–veterinară 

pentru transport. 

Copie confirmată prin aplicarea ștampilei și 

semnăturii Participantului 

DA 

7 Certificat de conformitate sau alt 
certificate echivalent ce confirm 

Eliberat de Organismul Național de Verificare 
a conformității produselor – Copie confirmată 

DA 
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calitatea produselor oferite prin aplicarea ștampilei și semnăturii 

Participantului.  

8 Dovada inregistrării persoanei 

juridice, in conformitate cu 

prevederile legale din ţara in care 

ofertantul este stabilit  

Certificat/decizie de inregistrare a 

intreprinderii și extras din Registrul de stat al 

persoanelor juridice - copie, confirmată prin 

aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului  

DA 

9 Certificat privind lipsa sau 

existența restanțelor față de bugetul 

public național (eliberat de FISC).  

original, eliberatde FISC 

 

DA 

15. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse şi al procedurii 

negociate), după caz___nu se  aplică__ 

16. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, 

sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se  aplică 

17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se  aplică 

18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut 

19. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum şi 

ponderilelor: 

Nr. 

d/o 
Denumireafactoruluideevaluare Ponderea% 

 Nu se aplică  

20. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: [ora exactă]Informația o găsițiîn SIA RSAP 

- pe: [data]Informația o găsițiîn SIA RSAP 

21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP 

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile 

23. Locul deschiderii ofertelor: __ SIA RSAP _____________________________________ 
(SIA RSAP sau adresa deschiderii) 

Ofertele întîrziate vor fi respinse.  

24. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția 

cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”. 

25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de Stat 

26. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: 

_nu___________ 
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului) 

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; 

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

28. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

privind contractul (contractele) la care se referăanunțul respective (dacă este cazul): 

nu este cazul 
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29. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: 

_ nu este cazul_ 

30. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 

anunţ:_nu a fost publicat__ 

31. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:   11.11.2020 

32. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: 

 

 

 

 

 

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 

Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de 

participare 

Da  

Sistemul de comenzi electronice Da 

Facturarea electronică Da 

Plățile electronice Da 

 

33. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a 

Comerțului (numai încazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): 

_____________nu______________ 
                      (se specifică da sau nu) 

34. Alte informații relevante:  

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:  ___________________Crăciun Lidia             L.Ș. 
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