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  ANUNȚ DE PARTICIPARE 
 

privind achiziționarea Produse alimentare pentru perioada septembrie – decembrie 2020 
(se indică obiectul achiziției) 

prin procedura de achiziție__Licitație deschisă__ 
(tipul procedurii de achiziție) 

 

1. Denumirea autorității contractante: _Primăria or. Cimișlia_________________ 

2. IDNO: _1007601005914____________________________________________________ 

3. Adresa: _or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, 14___________________________________ 

4. Numărul de telefon/fax: __( 0 241 24135; 0241 22187)__________________________ 

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: _achizitii@cimislia.md, 

www.cimislia.md 

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

atribuire: pe platforma SIA RSAP www.achizitii.md , www.cimislia.md 

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): Autoritate publică locală 

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

participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor 

bunuri /servicii/lucrări: 

Nr. 

d/o 
Cod CPV 

Denumire bunurilor 

solicitate 

Unitat

ea de 

măsur

ă 

Cantitatea 
Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de referinţă 

Valoarea 

estimată 

(se va indica 

pentru fiecare 

lot în parte) 

1.   
Lot 1 Produse de 

panificație și morărit      

2.  15811100-7 
Pîine de griu 

 
buc 6920 

Pîine din făină de grîu calitatea 

superioară, ambalată și etichetate în 

conformitate cu legislația în 
vigoare, greutate 500 gr. 

 

56800 

3.  15811100-7 
Pîine de secara 

 

buc 

 
4100 

Pîine din făină de secară calitatea 

superioară, ambalată și etichetate în 
conformitate cu legislația în 

vigoare, greutate 500 gr. 

4.  15811200-8 Chifle cu magiun 
buc 

 

11510 

 

Chifle din făină de grîu calitatea 

superioară cu magiun, ambalată și 
etichetate în conformitate cu 

legislația în vigoare, greutatea 60 gr. 

5.  15615000-2 Tărîțe kg 145 
Tărîțe calitatea superioară, ambalată 

și etichetată în conformitate cu 
legislația în vigoare a câte 5 kg 

6.  15612100-2 Făină de grîu 
kg 

 

420 

 

Făină de grîu calitate superioară, 

ambalată și etichetată în 
conformitate cu legislația în vigoare 

a câte 5 kg 

7.   

 Lot 2 Produse pe 

bază de boabe de 

cereale 
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8.  15625000-5 Griș  kg 415 

Ambalat industrial și etichetată în 

conformitate cu legislația în vigoare 
a câte 1 kg., calitate superioară, fără 

impurități 

 

 

56600 

9.  03144000-2 Hrișcă kg 515 

Ambalat industrial și etichetată în 

conformitate cu legislația în vigoare 
a câte 1 kg., calitate superioară, fără 

impurități 

10.  15613000-8 
Arpacaș  boabe 

integral 
kg 415 

Ambalat industrial și etichetată în 
conformitate cu legislația în vigoare 

a câte 1 kg., calitate superioară, fără 

impurități 

11.  15613000-8 Crupe de grîu kg 467 

Ambalat industrial și etichetată în 
conformitate cu legislația în vigoare 

a câte 1 kg., calitate superioară, fără 

impurități 

12.  15613000-8 Crupă de arnaut kg 543 

Ambalat industrial și etichetată în 
conformitate cu legislația în vigoare 

a câte 1 kg., calitate superioară, fără 

impurități 

13.  03211300-6 Orez bob rotund kg 670 

Ambalat industrial și etichetată în 

conformitate cu legislația în vigoare 

a câte 1 kg, bob rotund, calitate 

superioară, fără impurități 

14.  15613000-8 
Crupe de porumb 

(mălai) 
kg 550 

Ambalat industrial și etichetată în 

conformitate cu legislația în vigoare 

a câte 1 kg., calitate superioară, fără 
impurități 

15.  15613000-8 Crupe de  mei kg 407 

Ambalat industrial și etichetată în 

conformitate cu legislația în vigoare 

a câte 1 kg., calitate superioară, fără 
impurități 

16.  15613000-8 Fulgi de hrișcă kg 130 

Ambalat industrial și etichetată în 

conformitate cu legislația în vigoare 

a câte 500 gr., calitate superioară, 
fără impurități 

17.  15613000-8 Fulgi de mei kg 40 

Ambalat industrial și etichetată în 

conformitate cu legislația în vigoare 
a câte 500gr., calitate superioară, 

fără impurități 

18.  15613000-8 
Arpacaș de orz 

marunțit 
kg 435 

Ambalat industrial și etichetată în 

conformitate cu legislația în vigoare 
a câte 1 kg., calitate superioară, fără 

impurități 

19.  15613310-4 
Mix de fulgi de 7 

cereale 
kg 115 

Ambalat industrial și etichetată în 

conformitate cu legislația în vigoare 
a câte 500 gr., calitate superioară, 

fără impurități  

20.  15613380-5 Fulgi de ovăs integrali kg 452 

Ambalat industrial și etichetată în 
conformitate cu legislația în vigoare 

a câte 500-1000gr., calitate 

superioară, fără impurități 

21.    Lotul 3 Legume     
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boboase uscate  

22.  03221210-1 
Fasole 

 

kg 

 
510 

Ambalat industrial și etichetată în 
conformitate cu legislația în vigoare 

a câte 1 kg, boabe albe uscate., 

calitate superioară, fără impurități. 

22500 23.  03212213-6 Mazăre uscată 
kg 

 480 

Ambalat industrial și etichetată în 
conformitate cu legislația în vigoare 

a câte 1 kg, boabe uscate jumătăți, 

calitate superioară, fără impurități. 

24.  03212211-2 
Linte 

 
kg 
 

345 

Ambalat industrial și etichetată în 
conformitate cu legislația în vigoare 

a câte 1 kg, boabe uscate întregi., 

calitate superioară, fără impurități 

25.   
 Lotul 4 Paste 

făinoase 
    

26.  15850000-1 Tăieței de casa cu ou 

kg 

 
 

 
403 

 

 

 

Tăiței de casă cu ou (conținut: făină 

de calitate superioara - din 100% 
făină de grîu de durum,ouă de 

găină, apă, sare), ambalat industrial 

și etichetat în conformitate cu 
legislația în vigoare în cutii de 

carton cu masa netă nu mai mare de 

8 kg 

36200 
27.  15850000-1 Paste făinoase 

kg 

 

 
 

695 
 

 

 

Paste făinoase scurte, tubulare 
cornișoare (conținut: făină de 

calitate superioara - din 100% făină 

de grîu de durum). Ambalate 
industrial și etichetat în 

conformitate cu legislația în vigoare 

în pachete a câte 1kg.  

28.  15850000-1 Paste făinoase (asorti) 

kg 

 

 443 

 

 
 

Paste făinoase forma sfredelușe, 
scoici, fundițe, cu spanac, morcov și 

paprică (conținut: făină de calitate 

superioara - din 100% făină de grîu 
de durum). Ambalate industrial și 

etichetat în conformitate cu 

legislația în vigoare a căte 500gr. 

Fără conservanți, 100% produse 
naturale. 

29.    Lotul 5 Semințe     

30.  03111000-2 Miez de nuci grecești 

kg 

 

 
 

76 

Calitate  superioară, sănătos, uscat, 

fără impurități, de culoare auriu 
deschis. Să nu fie atacat de 

vătămători sau mucegai. Ambalate 

industrial și etichetat în 
conformitate cu legislația în vigoare 

în pachete a câte 1kg.  

17300 

31.  03111700-9 
Miez de semințe de 

bostan 
buc 

 140 

Calitate superioară, sănătos, uscat, 

fără impurități, Să nu fie atacat de 
vătămători sau mucegai. Ambalate 

industrial și etichetat în 

conformitate cu legislația în vigoare 
în pachete a câte 200 gr. 

32.  03111300-5 
Miez de semințe de 

floarea soarelui 

buc 

 230 Calitate superioară, sănătos, uscat, 
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fără impurități, Să nu fie atacat de 

vătămători sau mucegai. Ambalate 
industrial și etichetat în 

conformitate cu legislația în vigoare 

în pachete a câte 200 gr. 

33.  03111500-7 Semințe de susan 
buc 

 174 

Calitate superioară, sănătos, uscat, 
fără impurități, Să nu fie atacat de 

vătămători sau mucegai. Ambalate 

industrial și etichetat în 
conformitate cu legislația în vigoare 

în pachete a câte 200 gr. 

34.   
 Lotul 6 Legume 

proaspete 
    

35.  03221000-6 
Cartofi (8-10 cm 

lungime) 
kg 10400 Legume proaspete de mărime medie 

(conform dimensiunelor specificate 

pentru fiecare produs), cu 
respectarea limitei admisibile de 

pesticide și nitrați aprobate de 

legislația națională, să posede un 

conținut de apă ridicat 74-95%, 
sănătoase, curate, fără miros sau 

umezeală. Se exclud produsele 

atinse de putregai sau cu alterări, 
din cauza cărora devin improprii 

pentru consum. 

125700 

36.  03221112-4 
Morcov (5-7 cm 

diametru) 
kg 2250 

37.  03221113-1 
Ceapa uscată (6-10cm 

diametru) 
kg 2000 

38.  03221111-7 
Sfecla (6-14cm 

lungime) 
kg 1270 

39.  03221400-0 
Varza (diametrul de la 

15 cm) 
kg 2530 

40.   
 Lotul 7 Fructe 

proaspete și uscate 
    

41.  03222321-9 Mere proaspete 

kg 

 

 
 

 

 

 
 

 

4440 

Fructe proaspete de mărime medie 

(diametrul de la 6 cm) cu 
respectarea limitei admisibile de 

pesticide și nitrați aprobate de 

legislația națională, să posede un 
conținut de apă ridicat 80-90%), 

sănătoase, curate.  Se exclud 

produsele atinse de putregai sau cu 

alterări, din cauza cărora devin 
improprii pentru consum. 

 

 

 

 

 

57300 

42.  03222210-8 

Lămîie proaspăte 

 

 

kg 
 

 

 

265 

43.  15332410-1 

Mix de fructe uscate 
fără fum, mere, prune,  

pere 

kg 
 

 
460 

Ambalate și etichetate în 
conformitate cu legislația în 

vigoare, tăiate, cu respectarea 

limitei admisibile de pesticide și 
nitrați aprobate de legislația 

națională, ambalate a câte 2,5 - 5 

kg. 

44.  15332410-1 Caise kg 110 

Ambalate și etichetate în 
conformitate cu legislația în 

vigoare, cu respectarea limitei 

admisibile de pesticide și nitrați 
aprobate de legislația națională, 

ambalate a câte 500-1000gr 

45.  03222115-2 Stafide kg 243 

Ambalate și etichetate în 

conformitate cu legislația în 
vigoare, cu respectarea limitei 

admisibile de pesticide și nitrați 
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aprobate de legislația națională, 

ambalate a câte 500-1000gr 

46.   
 Lotul 8 Diverse 

produse alimentare 
    

47.  15863200-7 Ceai negru (100 gr.) 
buc 

 280 

Ceai negru natural cu frunza 

întreagă, calitate superioară ambalat 
industrial și etichetat în 

conformitate cu legislația în vigoare 

în cutii de carton a câte 100 gr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

179200 

48.  15841300-8 Cacao (100 gr.) 
buc 

 178 

Cacao pudră, cu conținut redus de 

grăsime, calitate superioară ambalat 

industrial și etichetat în 

conformitate cu legislația în vigoare 
în cutii a câte 100 gr. 

49.  15321000-4 
Sucuri de fructe 

tetrapac 2L 

litri 

 5700 

Suc natural din fructe de mere, 

struguri, limpezit, fără conservanți, 

calitate superioară ambalat 
industrial și etichetat în 

conformitate cu legislația în vigoare 

în cutii tetrapac a câte 2L 

50.  15871000-4 Oțet  9% litri 485 

Oțet  9%, ambalat industrial și 

etichetat în conformitate cu 

legislația în vigoare în sticle de 1L 

51.  15421000-5 
Ulei rafinat de floarea 

soarelui 
litri 840 

Ulei de floarea soarelui deodorizat, 
rafinat, ambalat industrial și 

etichetat în conformitate cu 

legislația în vigoare în sticle de 5L 

52.  15821000-9 
Biscuiți (p/u copii) 

 

kg 

 440 

Fără grăsimi hidrogenizate sau ulei 
de palmier.  Ambalat industrial și 

etichetat  în conformitate cu 

legislația în vigoare în cutii de 
carton a câte 5kg, să conțină nu mai 

mult de 270 kcal/100gr. 

53.  15821000-9 
Covrigi 

 

kg 

 365 

Fără grăsimi hidrogenizate sau ulei 

de palmier.  Ambalat industrial și 
etichetat în conformitate cu 

legislația în vigoare în cutii de 3-

5kg, cu mac sau vanilie (asorti). 

54.  15821000-9 Pesmeți 
kg 

 320 

Fără grăsimi hidrogenizate sau ulei 

de palmier.  Ambalat industrial și 

etichetat în conformitate cu 

legislația în vigoare în cutii a câte 5 
kg, cu stafide. 

55.  15831000-2 Zahăr kg 1840 

Ambalat industrial și etichetat în 

conformitate cu legislația în vigoare 
a câte 5 kg. 

56.  15872400-5 Sare iodată kg 345 

Iodată.  Ambalat industrial și 

etichetat în conformitate cu 

legislația în vigoare a câte 1 kg. 

57.  15872300-4 Leuștean (20 gr.) buc 235 

Ambalat industrial și etichetat în 

conformitate cu legislația în vigoare 

a câte 20 gr. 

58.  15872300-4 
Frunza de dafin 

(100gr.) 
buc 230 

Ambalat industrial și etichetat în 
conformitate cu legislația în vigoare 
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a câte 100 gr. 

59.  15872300-4 Cimbru (20 gr.) buc 220 
Ambalat industrial și etichetat în 

conformitate cu legislația în vigoare 

a câte 20 gr. 

60.  15872300-4 Pătrunjel (20 gr.) buc 250 

Ambalat industrial și etichetat în 

conformitate cu legislația în vigoare 
a câte 20 gr. 

61.  15872300-4 Mărar (20 gr.) buc 205 

Ambalat industrial și etichetat în 

conformitate cu legislația în vigoare 

a câte 20 gr. 

62.  15872100-2 

Piper negru boabe   

(50 gr.) 

 

buc 

 160 

Piper negru boabe, ambalat 

industrial și etichetat în 

conformitate cu legislația în vigoare 
a câte 50gr. 

63.  15872100-2 

Piper negru măcinat 

(100 gr) 
 

buc 

 190 

Piper negru măcinat, ambalat 

industrial și etichetat în 

conformitate cu legislația în vigoare 
a câte 100gr. 

64.  15800000-6 Sodă de mîncare buc 285 

Ambalat industrial și etichetat în 

conformitate cu legislația în vigoare 
a câte 500gr. 

65.    Lotul 9 Ouă     

66.  03142500-3 
Ouă de găină dietice 

 
buc 

 22520 

Ouă de găină dietice, categoria 

superioară, termen de valabiliate 7 
zile, ambalat, etichetat și marcat în 

conformitate cu legislația în 

vigoare. 

29300 

67.   
 Lotul 10 Produse 

lactate 
    

68.  15511100-4 

Lapte pasteurizat 

(3,5%) 
 

 

litri 
 15675 

Lapte pasteurizat, ambalat industrial 

și etichetat în conformitate cu 

legislația în vigoare în pachete de 
polietilenă a câte 1L cu grăsime de 

3,5% 

437200 

69.  15530000-2 

Unt de vaci din 
smîntînă dulce nesărat 

(72,5%) 

 

kg 860 

Ambalat industrial și etichetat în 
conformitate cu legislația în vigoare 

în pachete a câte 200gr.,72,5% 

grăsime, fără adaos de grăsime 

vegetale 

70.  15551000-5 

Chefir (2,5%) 

 

 

litri 
 1885 

Ambalat industrial și etichetat în 

conformitate cu legislația în vigoare 

în pachete de polietilenă a câte 0,5L 
cu grăsime de 2,5% 

71.  15551000-5 

Chefir cu adaos de 

bifidobacterii  (2,5%) 

 

litri 

 2105 

Ambalat industrial și etichetat în 

conformitate cu legislația în vigoare 

în pachete de polietilenă a cite 0,5L 
cu grăsime de 2,5% 

72.  15542000-9 
Brinză (5%) 

 

kg 

 1655 

Brînză proaspătă de vaci, ambalat 

industrial și etichetat în 

conformitate cu legislația în vigoare 
a câte 500gr., cu grăsime de 5%. 

73.  15512000-0 
Smîntînă (15%) 

 
kg 526 

Ambalat industrial și etichetat în 

conformitate cu legislația în vigoare 
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în pachete de polietilenă a  câte 0,5 

kg cu grăsimea de 15%. 

74.  15544000-3 Cașcaval GAUDA kg 533 

Ambalat industrial și etichetat în 

conformitate cu legislația în vigoare 

1 - 2 kg cu grăsimea de  48- 50%. 

75.   
 Lotul 11 Produse 

din carne 
    

76.  15112130-6 
Pulpă de găină 

 
kg 2205 

Pulpă de găină refrigerată, bine 

curățate (fără pene), calitate 
superioară, categoria întâi, ambalat 

a câte 5 kg. 

 

457800 

77.  15112130-6 
Piept de găină 

 
kg 1925 

Piept de găină refrigerat, fără os, 

calitate superioară, categoria întâi, 
ambalat a câte 5 kg. 

78.  15111100-0 
Carne de vită 

 

kg 

 1230 

Carne de vită refrigerată, ambalată 

câte 5 kg, calitatea superioară, 

categoria întâi. 

79.  15131620-7 

Tocătură refrigerată 

din carne de vită 

 
 

kg 
 

 
1660 

Tocătură refrigerată din carne de 

vită, fără conservanți și coloranți, să 

nu conțină grăsime, tendoane 
(preparată din carne de vită de 

categoria întâi), ambalată câte 2 kg. 

80.  15119100-6  Carne de iepure kg 720 

Carne de iepure refrigerată, fără 

conservanți și coloranți, calitate 
superioară, categoria întâi, ambalat 

a câte 1,5-2 kg. 

81.    Lotul 12 Pește     

82.  03311000-2 

Pește Merluciu 

(minim 20 cm 
lungime) 

kg 

 
 

1510 

Merluciu trunchi - fără cap, coadă și 
intestine, dimensiuni minim 20 cm 

lungime, ambalat industrial și 

etichetat în conformitate cu 
legislația în vigoare a câte 10 kg în 

cutii de carton cu descrierea 

produsului imprimat pe ambalaj, 

fără gheață. 

65000 

83.   

 Lotul 13 Fructe și 

legume transformate 

(conserve) 

    

84.  15331470-2 

Porumb conservat 

(425gr.) 

 

buc 

 885 

Porumb conservat zaharat, calitatea 
superioară, sterilizat, ambalat 

industrial și etichetat în 

conformitate cu legislația în vigoare 
în cutii de staniu a câte 425 gr. masa 

netă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.  15331132-1 

Mazăre verde 
conservată 

(680 gr) 

buc 
 

 
660 

Mazăre verde conservată, calitatea 

superioară, sterilizat, ambalat 
industrial și etichetat în 

conformitate cu legislația în vigoare 

ambalate în borcane de sticlă cu 
masa netă 680 gr.. Sorturi sbârcite 

cu bob întreg, fără activi alimentari. 

86.  15331420-7 
Pasta de tomat 

(700gr.) 
buc 

 360 

Pastă de roșii 25%, sterilizat, 

calitatea superioară, ambalat 
industrial și etichetat în 
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conformitate cu legislația în vigoare 

în borcane cu masa netă 700gr. 
 

 

 

 

73100 

87.  15331400-1 
Icre de dovlecei 

(500gr.) 
buc 112 

Icre de dovlecei, calitatea 

superioară, sterilizat, ambalat 

industrial și etichetat în 

conformitate cu legislația în vigoare 
în borcane cu masa netă 500 gr. 

88.  15332290-3 

Magiun din fructe 
asorti 

(860gr.) 

kg 

 140 

Magiun din  fructe asorti mere, 

prune, caise, sterilizat, calitatea 
superioară, ambalat industrial și 

etichetat în conformitate cu 

legislația în vigoare în borcane de 

sticlă cu masa netă 860 gr.  

89.  15332296-5  
Dulceață de căpșune 

(370gr.) 

kg 

 73 

Dulceață de căpșune, 

sterilizat,calitatea superioară, 

ambalat industrial și etichetat în 
conformitate cu legislația în vigoare 

în borcane de sticlă cu masa netă 

370 gr. 

90.  15332290-3  
Magiun de prune 

(860gr.) 
kg 
 83 

Magiun de prune, sterilizat, calitatea 
superioară, calitatea superioară, 

sterilizat, ambalat industrial și 

etichetat în conformitate cu 
legislația în vigoare în borcane de 

sticlă cu masa netă 860 gr. 

91.   03142100-9 

Miere de albini 

naturală 

 

kg 
 81 

Miere de albini naturală, producător 

autohton, calitatea superioară 
calitatea superioară, ambalat 

industrial și etichetat în 

conformitate cu legislația în vigoare 
în borcane de sticlă până la1kg. 

Omogenă, vâscoasă, galbenă, fără 

spumă și fără corpuri străine. 

92.   15241400-3  

Ton întreg 

(180gr.) 

 

 

buc 985 

Pește ton întreg în ulei, calitate 
superioară, sterilizat, ambalat 

industrial și etichetat în 

conformitate cu legislația în vigoare 
a câte 180 gr. 

Valoarea estimată totală 1614000 

 

9. În cazul în care contractul este împărțit 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_____________ 
(indicați se admite sau nu se admite) 

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: La comanda 

beneficiarului_conform specificației F 4.1, F4.2 

12. Termenul de valabilitate a contractului:_____31.12.2020________________________ 

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în 

cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ______Nu se aplică____ 
       (indicați da sau nu) 
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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 menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative) 

15. 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 Formularul ofertei 

Formularul F 3.1 semnat și 

ștampilat de către operatorul 

economic 

Obligatoriu 

2 Garanţia pentru ofertă 

În cuantum de 2% din valoarea 

ofertei fără TVA, transferată la 

contul autorității contractante 

conform rechizitelor trezoreriale 

specificate în Documentația 

Standart 

Obligatoriu 

3 Garanţie de bună execuţie 

În cuantum de 5 % din valoarea 

viitorului contract, transferată la 

contul autorității contractante 

conform rechizitelor trezoreriale 

specificate în Documentația 

Standart 

Obligatoriu 

4 Specificaţii tehnice 

Formularul F 4.1, semnat și 

ștampilat de către operatorul 

economic 

Obligatoriu 

5 Specificații de preț 

Formularul F 4.2, semnat și 

ștampilat de către operatorul 

economic 

Obligatoriu 

6 

Certificat de înregistrare/Extras din 

Registrul de Stat al persoanelor 

juridice 

Copia confirmată prin ștampilă și 

semnătura agentului economic Obligatoriu 

7 
Certificate privind lipsa sau existența 

datoriei față de buget 

Copia confirmată prin ștampilă și 

semnătura agentului economic Obligatoriu 

8 
Certificate de calitate eliberat de 

către producător 

Copia confirmată prin ștampilă și 

semnătura agentului economic Obligatoriu 

9 
Certificate de inofensivitate pentru 

produsele de origine non-animală 

Copia confirmată prin ștampilă și 

semnătura agentului economic Obligatoriu 

10 
Certificate sanitar-veterinar pentru 

produsele de origine animală 

Copia confirmată prin ștampilă și 

semnătura agentului economic Obligatoriu 

11 

Certificat de deținere a abatorului sau 

contractului cu abatorul pentru 

produsele din carne. 

Copia confirmată prin ștampilă și 

semnătura agentului economic 
Obligatoriu 
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12 Certificate de conformitate 
Copia confirmată prin ștampilă și 

semnătura agentului economic 
Obligatoriu 

13 

Certificat de deținere a laboratorului 

atestat sau contract cu asemenea 

laborator 

Copia confirmată prin ștampilă și 

semnătura agentului economic 
Obligatoriu 

14 

Autorizația sanitar-veterinară pentru 

mijloacele de transport. Pentru 

produsele alimentare perisabile, 

autorizație cu regim termic special. 

Copia confirmată prin ștampilă și 

semnătura agentului economic 
Obligatoriu 

15 

Carnetul medical și certificatul de 

instruire igienică a persoanelor ce 

asigură transportarea și manipularea 

produselor alimentare 

Copia confirmată prin ștampilă și 

semnătura agentului economic 
Obligatoriu 

16 DUAE 
Semnat și ștampilată 

Obligatoriu 

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al 

procedurii negociate), după caz____Nu se aplică______________________________ 

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza 

acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _Licitație 

electronică 

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): 

________Nu se aplică 

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: _Prețul cel mai scăzut__. 

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

și ponderile lor:  Nu se aplică 

Nr. 

d/o 

Denumirea factorului de evaluare Ponderea% 

   

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: [ora exactă] __stabilită de sistemul SIA RSAP_______________________ 

- pe: [data] _ stabilită de sistemul SIA RSAP_________________________________ 

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

Vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP www.achizitii.md 

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: __60 (șase zeci) zile calendaristice___ 

24. Locul deschiderii ofertelor: __ sistemul SIA RSAP www.achizitii.md ___ 
(SIA RSAP sau adresa deschiderii) 

Ofertele întîrziate vor fi respinse.  

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Nu se aplică 

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

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

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

română___________________________________________________________________  

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 

Uniunii Europene: __________________ Nu se aplică ___________________________ 
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului) 
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28. 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 

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

Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este 

cazul):______________________ Nu se aplică _____________________________ 

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor 

viitoare:__iulie-august_______________________________________ 

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

astfel de anunţ:_________ 

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:__ 21.07.2020________ 

33. 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 

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al 

Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ____Nu__________________________________ 
(se specifică da sau nu) 

35. Alte informații relevante: _____________________________ 

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș. 
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