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ANUNȚ DE PARTICIPARE 
 

privind achiziționarea __Produselor alimentare pentru I jumătate a anului 2019__ 

(se indică obiectul achiziției) 

prin procedura de achiziție __Licitație deschisă__ 
(tipul procedurii de achiziție) 

1. Denumirea autorității contractante: __Primăria Peresecina__ 

2. IDNO:__1007601003356__ 

3. Adresa: sat. Peresecina, str. Ștefan cel Mare, nr. 57. 

4. Numărul de telefon/fax: _0235-47-238 / 0235-47-236_ 

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:_prim.peresecina@gmail.com_ 

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): __Institutie publică__ 

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 

Denumirea 

bunurilor/serviciil

or/lucrărilor 

solicitate 

Unitate

a de 

măsură 

Cantitate

a 

Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referință 

Valoarea 

estimată 

(se va indica 

pentru 

fiecare lot în 

parte) 

 15542000-9 Brînză  kg 1100 

proaspătă de vaci de 9% fără adaus de 

grăsimi vegetale, ambalat în pachet de 

0,5 kg, produs autohton 

PTMD 6700400053-058-2001 

60500,00 

 15544000-3 Caşcaval  kg 250 

cu cheag tare 45%, fără adaus de grăsimi 

vegetale, ambalat a cîte 2,5 kg max., 

produs autohton  

SM 218:2001 

25000,00 

 15511100-4 Lapte  Litri 6500 

pasterizat 2,5 % fără adaus de grăsimi 

vegetale , în pachet  de  polietilenă de 

1L, produs autohton 

GOST 13277-79 

65000,00 

 15530000-2 Unt   kg 530 

72.5 % fără adaus de grăsimi vegetale 

ambalat în pachet de 200 gr. produs 

autohton 

GOST 37-91 

58300,00 

 15500000-3 Chefir   Litri 3100 

2,5 % în pachet de polietilenă 0,5 L, 

produs autohton, fără adaus de grăsimi 

vegetale 

GOST 4929-84 

40300,00 

 15512000-0 Smîntînă  kg 260 

de 15 % grăsimi, fără adaus de grăsimi 

vegetale, prelucrată termic în pachet de 

0.5 L, produs autohton 

TU 10.02.02 78909-08 

7800,00 

 15612100-2 Făină   kg 500 

de grîu calitate superioară, alba cernută, 

ambalată în max. 2 kg, produs autohton 

SM 202:2000 
2800,00 
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 15831000-2 Zahăr tos  kg 1450 

ambalat în pachet max.de 1 kg, produs 

autohton 

GOST 21-94 
16675,00 

 15421000-5 
Ulei de floarea 

soarelui  
l 350 

nerafinat presat la rece 100 % natural în 

sticle 5 L, produs autohton 

PT MD67-05691233 001:2002 
5250,00 

 15625000-5 Crupă de griş  kg 180 
fără impurități ambalat în pachet de 1 kg 

GOST 7022-97 1170,00 

 03211200-5 
Crupe de 

porumb  
kg 170 

fără impurități ambalat în pachet de 1 kg 

GOST 26972-86 1088,00 

 03211100-4 
Crupe de grîu 

sfărmate  
kg 190 

fără impurități ambalat în pachet de 1 kg 

PTMD67-38869887-005 855,00 

 15613380-5 Crupe de ovăs kg 130 

calitate superioară (fulgi măşcaţi) fără 

impurități ambalat în pachet de 1 kg 

GOST 21149-93 
887,00 

 15613310-4 
Crupe de 

arpăcaş  
kg 110 

fără impurități ambalat în pachet de 1 kg 

PTMD67-38869887-004 550,00 

 13211400-7 Crupe de orz  kg 170 
fără impurități ambalat în pachet de 1 kg 

GOST 5784-60 850,00 

 15613310-4 Crupe de mei  kg 150 
fără impurități ambalat în pachet de 1 kg 

GOST 572-60 1050,00 

 03211100-4 
Crupe de 

arnăutcă  
kg 190 

fără impurități ambalat în pachet de 1 kg 

HG 520 DIN 22.06.2010 1178,00 

 15613380-5 
Crupe de 

ghercules 
kg 150 

cu fructe calitate superioară (fulgi 

mășcați) fără impurități ambalat în 

pachet de 0,5 kg 

GOST 21149-93 

3300,00 

 15613310-4 Crupe de hrişcă  kg 270 

din boabe întregi fără impurități ambalat 

în pachet de 1 kg 

GOST 5550-74 
2295,00 

 03211500-8 Crupe de secară  kg 50 fără impurități ambalat în pachet de 1 kg 500,00 

 03211300-6 Orez boabe  kg 320 

rotund şlefuit întreg calitatea I 

(superioară) fără impurități ambalat în 

pachet de 1 kg 

GOST 6292-93 

3840,00 

 15850000-1 Paste făinoase  kg 300 

Paste scurte din diferite forme: spirale, 

scoici, fundițe, roți etc.....din făină de 

100 % grîu dur, grupa A. Cu un conținut 

de proteine care variază între 12-15 

grame la 100 de grame paste. Întregi de 

culoare galben-chihlimbar, fără pete albe 

și fisuri fără coloranți (chiar și naturali) 

și nu din grîu integral.  

îmbogăţită cu acid folic şi fier. 

Ambalat în pachet de 1 kg fără 

impurități 

conform cerinţelor HG 520 din 

22.06.2010, livrare 2 saptamana 

6000,00 

 15850000-1 Paste făinoase  kg 250 

Spaghetti – paste clasice, lungi, uscate, 

din făină de 100 % grîu dur, grupa A. Cu 

un conținut de proteine care variază între 

12-15 grame la 100 de grame paste. 

Spaghettele să fie întregi de culoare 

galben-chihlimbar, fără pete albe și 

fisuri fără coloranți (chiar și naturali) și 

nu din grîu integral, îmbogăţită cu acid 

folic şi fier. Ambalat în pachet de carton 

0,5 kg fără impurități 

conform cerinţelor HG 520 din 

4750,00 
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22.06.2010, livrare 2 saptamana 

 03221210-1 Fasole uscată  kg 210 

fără impurități ambalat în pachet de 1 

kg, produs autohton 

HG 520 DIN 22.06.2010 
3990,00 

 15331480-5 
Fasole 

conservate  
borcan 60 

ambalat în borcan de 0,5 L, produs 

autohton 

GOST 7758-75 
660,00 

 03212213-6 Mazăre boabe  kg 250 

întregi uscată şlefuită fără impurități 

ambalată în pachet de 1 kg, produs 

autohton 

PT MD 67-38869887-003:2005 

1500,00 

 15331462-3 
Mazăre 

conservată  
borcan 250 

în borcane 0,7 L, produs autohton 

GOST 15842-90 SM 196 1875,00 

 15331420-7 Roșii conservate  borcan 80 

în suc propriu ambalat în borcan de 0,5 

L, produs autohton 

GOST 53972-2010 
600,00 

 15331427-6 Pastă de roşie   kg 180 

25% în borcane de 0,7 L, produs 

autohton 

GOST 3343-89 
3240,00 

 15332250-1 Magiun  kg 130 

în asortiment (mere, caise,prune, vişină, 

etc.) borcane de 700 g, produs autohton 

GOST 6929-88, MB 5061-89 
2340,00 

 15821200-1 Biscuiţi de ovăz  kg 170 

fără grăsimi hidrogenizate sau ulei de 

palmier ambalat în pachet max. de 0,5 

kg, cu fructe, semințe, produs autohton 

GOST 24901-89 

3060,00 

 15821200-1 

Biscuiţi pentru 

copii în 

asortiment  

kg 170 

fără grăsimi hidrogenizate sau ulei de 

palmier ambalat în pachet max. de 0,5 

kg produs autohton, 

GOST 24901-89 

4080,00 

 15811000-6 Covrigei uscați kg 230 

din boabe dispersate de grîu încolţit, fără 

zahăr, tărîțe, clasici, crocanţi, fără 

grăsimi hidrogenizate sau ulei de 

palmier ambalat 0.5 kg, produs autohton 

GOST 34251-32 

4140,00 

 15112000-6 Găini  kg 600 
în stare proaspătă (ne înghețate) 

autohtone 24000,00 

 15112130-6 Piept de pui  kg 850 

(fileu) fără os,proaspăt, produs autohton 

ambalat  în caserolă de 1 kg 

PT MD 67-37690028-001:2003 
51000,00 

 15111100-0 
Carne de vițel 

(bucată mare) 
kg 670 

(pînă la 1 an) macră, fără os proaspătă, 

fără conținut de grăsimi, calitatea I, 

produs autohton, în ambalaj alimentar-

ecologic 

GOST 779-55 

60300,00 

 15113000-3 Carne de porc,  kg 670 

(pînă la 1 an) macră fără grăsimi, și fără 

os, calitatea I, produs autohton, în 

ambalaj alimentar-ecologic 

GOST 7724-77 

50250,00 

 15221000-3 Fileu din pește  kg 480 

congelat, Mintai negras, glazura de 

gheață cît mai subțire (la dezghețare să 

nu fie moale și în stare de puterfacție) 

ambalat în cutii eco de 1 kg 

GOST 20057-96 

18240,00 

 15221000-3 Peşte kg 780 

Congelat (la dezghețare să nu fie moale) 

fără cap HEC măşcat cu masa nu mai 

mică de 0,700 kg cu lungimea de 15 cm 

în sus, fără gheaţă, în stare eviscerată și 

să nu fie în stare de puterfacție, ambalat 

29640,00 
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în cutii eco de max 5 kg 

GOST 20057-96 

 03142500-3 Ouă de prepeliță  buc 4400 
proaspete (ștampilate), produs autohton 

SM-89 6160,00 

 03142500-3 
Ouă de găină 

dietetice 
buc 7500 

Categoria A, măşcate cu masa de peste 

50 gr şi proaspete (ștampilate) cu coaja 

curata și neciocnită, produs autohton 

term. valab. 9 zile 

HG nr.1208 din 27.10.2008, 

10500,00 

 15864100-3 Ceai negru  kg 18 

cu fructe ambalat în pacheţele fără aţă de 

2 g, fitoceai 

GOST 1937-90 
2700,00 

 15861200-3 Cafea  kg 7 din graminee 1400,00 

 15871110-8 Oţet  st 80 
de masă 9% 1L 

PT MD 67-00411795 360,00 

 15872400-5 Sare  iodată kg 190 

p/u uz alimentar fără impurități ambalat 

în pachet de 1 kg 

GOST 13880-97 
570,00 

 15872200-3 Frunze de dafin  kg 1,5 
ambalat în pachet de 20 gr 

GOST 17594-81 188,00 

 24313320-0 
Bicarbonat de 

sodiu  
kg 40 

ambalat în pachet de 200 gr 

GOST 2156-76 560,00 

 15872100-2 Piper negru  kg 1 măcinat ambalat în pachet de 20 gr 170,00 

 15332240-8 Chisel din fructe  kg 70 

(caise,piersici,prune,mere,zmeură) 

ambalat în 200 gr  

Conform reglementării tehnice ,, 

Gemuri, jeleuri, dulcețuri și piureuri,, nr. 

216 din 27.02.2008 

1470,00 

 15841000-5 Cacao neagră  kg 5 

calitate superioară (cu 22% unt de 

cacao) ambalat în pachet de 100 gr 

GOST 108-76 
500,00 

   Zahar vanilat  kg 1,5 ambalat la max. 100 g. 450,00 

 15320000-7 
Suc din fructe  

limpezit 
Litri 770 

100 % natural fără conservanți și aditivi 

cu mai puțin de 5 gr de zahăr per 100 

ml, ambalat 1 L Tetrapak ( mere, piersic, 

mere și morcov, fructe exotice, legume, 

etc....), produs autohton 

GOST SM 183/182 

7700,00 

 15320000-7 Suc din roșii  Litri 150 

100 % natural fără conservanți și aditivi 

cu mai puțin de 5 gr de zahăr per 100 

ml, ambalat 1 L Tetrapak, produs 

autohton 

GOST SM 183/182 

1500,00 

 15811100-7 Pîine de secară  buc 1500 

0,5 kg buc feliată ambalată și etichetată, 

îmbogăţită cu acid folic şi fier, 

produs autohton 

zilnic, până la orele 10.00 

HG nr. 520 din 22.06.2010 

4875,00 

 15811100-7 Pîine de grău  buc 5500 

0,5 kg buc feliată ambalată și etichetată 

îmbogăţită cu acid folic şi fier, 

produs autohton 

zilnic, până la orele 10.00 

HG nr. 520 din 22.06.2010 

23100,00 

 15811200-8 Chifle buc 4000 

de 0,05 kg buc, (magiun, susan, mac, 

etc...) fără grăsimi hidrogenizate sau ulei 

de palmier ambalate și etichetate,  

îmbogăţită cu acid folic şi fier.  

Livrare de 3 ori pe saptamana 

7200,00 
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produs autohton 

HG nr. 520 din 22.06.2010 

ISO-22000:2005, 

 15811200-8 
Învărtită în 

asortiment 
kg 180 

de 0,5 kg buc, feliată ambalată și 

etichetată, produs autohton (mac, 

ciocolată, magiun, etc...) aluat de 

cozonac, fără grăsimi hidrogenizate sau 

ulei de palmier ambalate și etichetate, 

produs autohton 

HG nr. 520 din 22.06.2010 

9000,00 

 15811000-6 Pesmeți  kg 40 

din pîine albă (praf) ambalat la pachet de 

0,5 kg, produs autohton 

GOST 30317-95 
670,00 

 03222321-9 Mere  kg 800 

proaspete autohtone de calitate 

superioară în ambalaj ecologic de max. 

30 kg fără impurități și stricăciuni. 

SM SR 2714:2006, 

4800,00 

 03222210-8 Lămîie  kg 160 
în stare proaspătă 

SM SR 11084:2006 4800,00 

 03222334-3 Prune  kg 160 

uscate autohtone de calitate superioară 

fără sîmburi, ambalate în pungi de max 

1 kg 
4800,00 

 03222300-6 Mere kg 50 

uscate autohtone de calitate superioară 

fără sîmburi, ambalate în pungi de max 

1 kg 
1500,00 

 03222300-6 Caise  kg 50 

uscate autohtone de calitate superioară 

fără sîmburi, ambalate în pungi de max 

1 kg 
3600,00 

 03222115-2 Stafide  kg 62 

Albe aurii-gîlbui de calitate superioară, 

fără sîmbure în pungi cu eticheta maxim  

0,5 kg 
6820,00 

 03212100-1 Cartofi  kg 3200 

Proaspeți, măşcaţi calibru +55 în sus 

plini nu stricaţi fără ochiuri negre 

ambalaţi în plasă pînă la 20 kg, calitatea 

I, produs autohton 

GOST 26545-85; GOST 7176-85 

19200,00 

 03221112-4 Morcov  kg 440 

cu lungimea de 15-20 cm şi diametrul la 

colet 3-4 cm culoarea portocaliu-roşcat 

nu stricat ambalat în plasă pînă la 10 kg, 

calitatea I, produs autohton 

SM SR 3278:2006, GOST 1721-85 

3080,00 

 03221111-7 Sfeclă roşie  kg 440 

rotundă cu diametrul 8-10 cm de culoare 

roşu intens fără rînduri albe la mijloc nu 

stricată ambalată în plasă pînă la  10 kg, 

calitatea I, produs autohton 

GOST 26766-85, GOST 1722-85 

2640,00 

 03221400-0 Varză  kg 800 

proaspătă autohtonă compactă,rotundă 

cu diametru de 18-22 cm cu o greutate 

de 2 kg în sus varza nu stricată ambalată 

în plasă pînă la 20 kg, calitatea I, produs 

autohton 

SM SR 1418:2006 

4800,00 

 03221113-1 Ceapă  kg 450 

măşcată uscată rotundă colibru 50-60 nu 

stricată în  plasă pînă la 20 kg, calitatea 

I, produs autohton 

SM243:2004 

2250,00 

 03221420-6 Conopidă  kg 180 
prospătă autohtonă 

SM SR 3678:2006 1800,00 

 03221110-0 Usturoi  kg 6 autohton mășcat, uscat, calitatea I,  270,00 
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SM 244:2004 

 03221230-7 Ardei  kg 90 

dulci grași autohtoni în stare proaspătă, 

calitatea I, mășcați fără impurități și 

stricăciuni. 

SM SR 1422:2006 

2700,00 

 15300000-1 Bostani kg 230 
Autohtoni în stare proaspătă, calitatea I, 

GOST 7975-68 2300,00 

 03222240-7 Mandarine kg 250 

proaspete, c/s, ambalate în cutii/ lădiţe 

10 kg, de dimensiuni medii, mărunte 

fără semne de alterare şi pete maronii, 

galbene-oranj, întregi, fără lovituri, HG 

RM 929 din 31.12.09 

7500,00 

 03115130-0 
Semințe de 

susan 
kg 8 

de calitate superioară ambalat la 0,200 

gr cu etichetă 560,00 

 03115130-0 Semințe de in kg 10 
de calitate superioară ambalat la 0,200 

gr cu etichetă 270,00 

 03111300-5 
Semințe de 

floarea soarelui  
kg 40 

de calitate superioară ambalat la 0,200 

gr cu etichetă 2320,00 

 03221320-5 Frunze de salată kg 30 
HG RM nr. 929 din 31.12.2009, 

calitativ, în stare proaspătă 1350,00 

 15898000-9 Drojdie kg 2,5 
calitate superioară, presată, în ambalaj 

de 0,50 gr. 163,00 

 03222116-9 Smochine kg 10 
Uscate, de calitate superioară ambalat la 

0,500 gr cu etichetă 400,00 

 03222111-4 Banane  kg 250 

proaspete  , c/s , ambalate în peliculă şi 

cutii de carton de 10  kg, de dimensiuni 

medii, fără semne de alterare, galbene, 

fără pete maronii, cu pedunculul intact, 

HG RM 929 din 31.12.09 

5000,00 

 15332000-4 Miez de nucă kg 45 

Miez uscat jumătăți întreg de calitate 

superioară ambalat la 0,500 gr cu 

etichetă 
6750,00 

 03221300-9 Pătrunjel kg 35 
HG RM nr. 929 din 31.12.2009, 

calitativ autohton, în stare proaspătă 2730,00 

 03221110-0 
Rădăcini de 

țelină 
kg 40 

HG RM nr. 929 din 31.12.2009, 

calitativ autohton, în stare proaspătă 1200,00 

 03221300-9 Mărar kg 40 
HG RM nr. 929 din 31.12.2009, 

calitativ autohton, în stare proaspătă 3120,00 

Valoarea estimativă totală 744649,00  kg 250 Mărunte, ambalat max la 5 kg 

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

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Începînd cu 01.01.2019 -

30.06.2019 

12. Termenul de valabilitate a contractului:31.07.2019 

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

cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu 
         (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): 

_____________________________________________________________________________ 
(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/ 

Obligativitate 

1 
Formularul standard al Documentului Unic de 

Achiziții European 

Original confirmat prin aplicarea ștampilei și 

semnăturii Participantului. 
Obligatoriu  

2 Formularul ofertei  
Original, confirmată prin aplicarea semnăturii 

şi ştampilei umede a Participantului, (F.3.1) 
Obligatoriu 

3 Specificația de preț  
Original, confirmată prin aplicarea semnăturii 

şi ştampilei umede a Participantului, ( F.4.2) 
Obligatoriu 

4 Specificația tehnică  
Original, confirmată prin aplicarea semnăturii 

şi ştampilei umede a Participantului, ( F.4.1) 
Obligatoriu 

5 
Garanția pentru ofertă - formularul garanției 

bancare 

Original eliberat de la bancă, confirmată prin 

aplicarea semnăturii și ștampilei ( F.3.2) 
Obligatoriu 

6 Garanția de bună execuție 
Formularul (F.3.3) sau 5% din suma ofertei 

transferat la contul cumpărătorului  
Obligatoriu 

7 Informaţii generale despre ofertant  
Original confirmat prin ștampila și semnătura 

participantului 
Obligatoriu 

8 
Certificat/decizie/extras de înregistrare a 

întreprinderii 

Copie, confirmată prin ștampila și semnătura 

participantulu 
Obligatoriu 

9 Certificat de atribuire a contului bancar 
Original sau copie, confirmat prin ștampila și 

semnătura participantului 
Obligatoriu 

10 

Certificat privind lipsa sau existența datoriilor 

față de Bugetul Public Național eliberat de 

Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova 

sau din țara de rezidenţă a ofertantului 

Original confirmată prin ștampila și semnătura 

participantului 
Obligatoriu 

11 
Ultimul raportul financiar, vizat şi înregistrat 

de organele competente 

Copie, confirmat prin ștampila și semnătura 

participantului; 
Obligatoriu 

12 Autorizație sanitar-veterinară de funcționare 
Copie, confirmată prin ștampila și semnătura 

participantului 
Obligatoriu 

13 
Autorizație sanitar veterinară pe unitate de 

transport 

Copie, confirmată prin ștampila și semnătura 

participantului 
Obligatoriu 

15 
Certificat de conformitate/ declaratia de 

conformitate (produse lactate) 

Copie, eliberat de Organismul Naţional de 

Verificare a conformităţii produselor –

confirmată prin ştampila şi semnătura 

Participantului; 

obligatoriu 

16 
Cerificat de inofensivitate /aviz sanitar  
(prioritate se va acorda la Certificatul de conformitate) 

Copie, eliberat de Organul național de 

Verificvare a conformității produselor 

confirmate prin semnătura şi ştampila 

Participantului 

Obligatoriu 

17 

Declaraţia pe propria răspundere privind 

conduita etică şi neimplicarea în practici 

frauduloase şi de corupere 

Original. Conform F3.4 din Documentația 

Standard. 
Obligatoriu 

18 
Certificat de deţinere a abatorului sau contract 

cu abator (pentru carne) 

Copie, confirmat prin ștampila și semnătura 

participantului 
Obligatoriu 

19 
Certificat de deţinere a laboratorului atestat 

pentru efectuarea controlului permanent 

Copie, confirmat prin ștampila și semnătura 

participantului; 
Obligatoriu 
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asupra calităţii sau contract cu asemenea 

laborator la procurarea produselor de 

panificare: 

20 
Certificat de calitate şi de provenienţă a 

materiei prime pentru produsele de panificație 

Copie, confirmat prin ștampila și semnătura 

participantului; 
Obligatoriu 

21 

Confirmare de deținere a stocului de 

făină/grîu, necesar îndeplinirii contractului de 

achiziţie pe o perioadă de cel puţin 10 zile 

Copie, confirmate prin 

semnătura şi ştampila Participantului; 
Obligatoriu 

22 

Operatorii din domeniul alimentar trebuie să 

fie autorizați sanitar-veterinar sau înregistrați 

de către Direcțiile raionale/municipal pentru 

siguranța alimentelor, cu prezentarea 

documentului confirmativ 

Copie, cu prezentarea originalului – eliberat de 

Participant 

(cu anexarea copiei la dosar) 

Obligatoriu 

23 Notă privind solicitarea mostrelor 

La cerere vor prezentate mostre pentru testare, 

în decurs de o zi (nota este valabilă pentru toate 

loturile); 

La 

necesitate 

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

procedurii negociate), după caz__________________________________________________ 

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

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

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

_______________________________________________________________________________ 

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot 

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

și ponderile lor: 

Nr. 

d/o 

Denumirea factorului de evaluare Ponderea% 

   

   

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: [ora exactă]:__Conform SIA ”RSAP”__ 

- pe: [data] __Conform SIA ”RSAP”__ 

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

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

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile  

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”__ 

      (SIA RSAP sau adresa deschiderii) 

Ofertele întîrziate vor fi respinse.  

25. 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”. 

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

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

Uniunii Europene: ____________________________________________________________ 
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului) 

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):_____________________________________________________________________ 

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

viitoare:______________________________________________________________________ 

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

astfel de anunţ: 15.01.2018  

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 

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 Nu  

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): _________________________________________ 
(se specifică da sau nu) 

35. Alte informații relevante: ______________________________________________________ 

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:  ________________N.Buzu               L.Ș. 
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