
ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  LICITAŢIE PUBLICĂ

nr. 17/01782 09.06.2017din

Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

Produse Alimentare pentru Semestrul II, Trimestrul III Anul 2017 Clinica Chișinău și Cinica
VorniceniObiectul achiziției:
15000000-8Cod 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.:  46  din  09.06.2017.

În scopul achiziţionării "Produse  Alimentare  pentru  Semestrul  II,  Trimestrul  III  Anul  2017  Clinica  Chișinău  și  Cinica
Vorniceni"

conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: CNAM

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 Aliemntare pentru Clinica
Chisinau Timestrul III anul 2017

6500.00Kilogram1.1 Cartofi proaspeti Cartofi proaspeti alungiti cu
greutatea nu mai putin de 200-300
gr/buc, calibru nu mai putin de 50-
70 mm in saci, calitativi, de marime
medie, nestricati, Standard H.G.
nr.929 din 31.12.09, livrarea 2 ori
in saptamina Marti - Joi de la 9:00-
12:00 conform comenzilor , in
ambalaj saci din plasa de 25 kg ,
GOST 7176-85

03212100-1

1500.00Kilogram1.2 Svecla rosie de masa Svecla rosie de masa calitate
superioara, de marime medie (300-
500 gr/buc),nestricata  Standard
H.G. nr.929 din 31.12.09, GOST:
1722-85, livrarea 2 ori in saptamina
Marți-Joi de la 9:00-12:00 conform
comenzilor, in ambalaj saci din
plasa 10-15 kg

03221111-7

1000.00Kilogram1.3 Morcov Morcov calitate superioara, nu mai
putin de  (150-200 gr/buc) de
marime medie ,nestricata Standard
H.G. nr.929 din 31.12.09, GOST:
1721-85, livrarea 2 ori in saptamina
Marti-Joi de la 9:00-12:00, conform
comenzilor, in ambalaj saci din
plasa 10-15 kg

03221112-4

3000.00Kilogram1.4 Varza proaspata Varza proaspata calitate superioara
cu greutatea nu mai putin de 1,5-2,0
kg, marime medie nestricata,
livrarea 2 ori in saptamina Marti-Joi
de la 9:00-12:00, conform
comenzilor,  in ambalaj saci din
plasa 15-20 kg, GOST : 1724-85

03221400-0

1000.00Kilogram1.5 Ceapa uscata Ceapa uscata calitate superioara nu
mai putin 100-150 gr/buc,marime
medie nestricata Standard H.G.
nr.929 din 31.12.09, SM 243:2004,
livrarea 2 ori in saptamina Luni -Joi
de la 9:00-12:00, in ambalaj saci
din plasa 10-15 Kg

03221113-1
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

26400.00Bucată1.6 Oua dietetice Oua dietetice categ.A conform HG.
nr.1208 din 27.10.2008 greutatea de
la 63-73 gr mare,ouale din categoria
A poarta codul producatorului si
data ouatului, SM 89:1997 , livrarea
2 ori in saptamina Luni-Vineri de la
09:00-12:00, in ambalaj

03142500-3

3200.00Kilogram1.7 Fructe proaspete (Mere) Fructe proaspete (Mere) 150-200 gr
buc, calitate superioara , Standard
H.G. nr.929 din 31.12.09,  SM SR
2714:2006 , livrarea 2 ori in
saptamina Marti-Joi de la  09:00-
12:00, in ambalaj saci din plasa 10-
20 kg

03222321-9

3000.00Kilogram1.8 Pui Broiler Pui Broiler calitate superioara cu
fierbere rapidă, categoria I
congelata, GOST: 25391-82, pct
1.4,  livrarea 2 ori in saptamina
(Luni-Joi de la 09:00-12:00), in
ambalaj cutii de carton, cu greutatea
nu mai puțin de 1,5-2,0kg/1 pui

15112100-7

900.00Kilogram1.9 Pulpă de pasăre fără spate Pulpă de pasăre fără spate calitatea
superioară, cu fierbere rapidă, categ
I congelată, Standardn:H.G. 696 din
04.08.10 livrarea de doua ori in
săptămînă  (Luni-Joi de la 09:00-
12:00), amabalaj în cutii cu o
greutate de 1 kg

15112100-7

800.00Kilogram1.10 Carne de vita Carne de vita transata calitatea
superioara, categoria I, răcită in
ambalaj 10 kg-20 kg marcat, fără
os, Vîrsta nu mai mult de 3 ani
Standard:HG nr. 696 din
04.08.2010,  livrarea 1 pe
saptamina (Marti de la 9:00-12:00)

15111100-0

560.00Kilogram1.11 Crenvuste Crenvuste calitate superioară, fiert,
din carne de pui si vita fara
adaosuri de emulgatori, cu
membrană naturală Standard: H.G.
nr.720 din 28.06.2007, livrarea 1 in
saptamina, de la  09:00-12:00 , in
ambalaj

15000000-8

2 Produse Aliemntare pentru Clinica
Vorniceni Timestrul III anul 2017

400.00Kilogram2.1 Carne de vita Carne de vita transata calitatea
superioara, categoria I, răcită in
ambalaj 10 kg-20 kg marcat, fără
os, Vîrsta nu mai mult de 3 ani
Standard:HG nr. 696 din
04.08.2010,  livrarea 2 pe
saptamina

15111100-0

1500.00Kilogram2.2 Pui Broiler Pui Broiler calitate superioara cu
fierbere rapidă, categoria I
congelata, GOST: 25391-82, pct
1.4,  livrarea 1  in saptamina, in
ambalaj cutii de carton, cu greutatea
nu mai puțin de 1,5-2,0kg/1 pui

15112100-7

260.00Kilogram2.3 Crenvuste Crenvuste calitate superioară, fiert,
din carne de pui si vita fara
adaosuri de emulgatori, cu
membrană naturală Standard: H.G.
nr.720 din 28.06.2007, livrarea 1 in
saptamina , in ambalaj

15000000-8

1500.00Kilogram2.4 Fructe proaspete (Mere) Fructe proaspete (Mere) 150-200 gr
buc, calitate superioara , Standard

03222321-9
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1500.00Kilogram2.4 Fructe proaspete (Mere) H.G. nr.929 din 31.12.09,  SM SR
2714:2006 , livrarea 2 ori in
saptamina , in ambalaj saci din
plasa 10-20 kg

03222321-9

11000.00Bucată2.5 Oua dietetice Oua dietetice categ.A conform HG.
nr.1208 din 27.10.2008 greutatea de
la 63-73 gr mare,ouale din categoria
A poarta codul producatorului si
data ouatului, SM 89:1997 , livrarea
1 ori in saptamina , in ambalaj

03142500-3

2400.00Kilogram2.6 Cartofi proaspeti Cartofi proaspeti alungiti cu
greutatea nu mai putin de 200-300
gr/buc, calibru nu mai putin de 50-
70 mm in saci, calitativi, de marime
medie, nestricati, Standard H.G.
nr.929 din 31.12.09, livrarea 1 in
saptamina conform comenzilor , in
ambalaj saci din plasa de 25 kg ,
GOST 7176-85

03212100-1

400.00Kilogram2.7 Morcov Morcov calitate superioara, nu mai
putin de  (150-200 gr/buc) de
marime medie ,nestricata Standard
H.G. nr.929 din 31.12.09, GOST:
1721-85, livrarea 1 in saptamina,
conform comenzilor, in ambalaj
saci din plasa 10-15 kg

03221112-4

800.00Kilogram2.8 Svecla rosie de masa Svecla rosie de masa calitate
superioara, de marime medie (300-
500 gr/buc),nestricata  Standard
H.G. nr.929 din 31.12.09, GOST:
1722-85, livrarea 1 in saptamina
conform comenzilor, in ambalaj
saci din plasa 10-15 kg

03221111-7

450.00Kilogram2.9 Ceapa uscata Ceapa uscata calitate superioara nu
mai putin 100-150 gr/buc,marime
medie nestricata Standard H.G.
nr.929 din 31.12.09, SM 243:2004,
livrarea 1in saptamina, in ambalaj
saci din plasa 10-15 Kg

03221113-1

1500.00Kilogram2.10 Varza proaspata Varza proaspata calitate superioara
cu greutatea nu mai putin de 1,5-2,0
kg, marime medie nestricata,
livrarea 1 in saptamina , conform
comenzilor,  in ambalaj saci din
plasa 15-20 kg, GOST : 1724-85

03221400-0

3 Produse Aliemntare pentru Clinica
Chisinau Semestrul II anul 2017

8000.00Kilogram3.1 Piine din amestec de făină de grîu şi făină de
secară

Piine din amestec de făină de grîu şi
făină de secară, H.G. nr.775 din
03.07.2007 , livrarea zilnica de la
8.30-12.00, in ambalaj fiecare piine

15000000-8

8000.00Kilogram3.2 Piine de faina de griu calitatea superioara Piine de faina de griu calitatea
superioara, H.G. nr.775 din
03.07.2007, livrarea zilnica de la
8.30-12.00, in ambalaj fiecare piine

15000000-8

500.00Kilogram3.3 Faina de griu Faina de griu calitatea superioara,
GOST:26574-85-52189 , livrarea  2
ori in luna, in ambalaj 1-2 kg

15000000-8

900.00Kilogram3.4 Paste făinoase Paste făinoase de grupa A’ (extra) -
obţinute din făină de grîu tare
(durum) de calitate superioară sau
de calitatea întîi, H.G. nr. 775 din
03.07.2007 , livrarea 2 ori în lună
de la 8:30-12:00  în ambalaj 5 kg-
10 kg

15000000-8

400.00Kilogram3.5 Fidea Paste făinoase din făină de grîu tare15000000-8
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Specificarea tehnică deplină
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400.00Kilogram3.5 Fidea (durum), de calitate superioară sau
de calitatea întîi, categoria A, , H.G.
nr. 775 din 03.07.2007 , livrarea 2
ori în lună de la 8:30-12:00  în
ambalaj 5 kg- 10 kg

15000000-8

550.00Kilogram3.6 Hrișcă Hrișcă bob întreg calitatea
superioară, GOST:5550-74, livrarea
2 ori în lună de la 08:30-12:00
ambalaj 1 kg- 2 kg

15000000-8

550.00Kilogram3.7 Orez Orez bob întreg calitatea superioara
șlefuit, GOST:6292-93, livrarea 2
ori în lună de la 08:30-12:00
ambalaj 1 kg- 2 kg

15000000-8

550.00Kilogram3.8 Fulgi de ovas Fulgi de ovas  calitatea superioara,
H.G. nr.520 din 22.06.2010,
livrarea 2 ori în lună de la 08:30-
12:00 ambalaj 1 kg

15000000-8

450.00Kilogram3.9 Gris Gris calitatea superioara, H.G.68
din 29.01.2009, livrarea 2 ori în
lună de la 08:30-12:00 ambalaj 1 kg

15000000-8

550.00Kilogram3.10 Crupa de mei Crupa de mei  calitatea superioara,
GOST:572-60, livrarea 2 ori în lună
de la 08:30-12:00 ambalaj 1 kg-2
kg

15000000-8

450.00Kilogram3.11 Crupa de arpacaș Crupa de arcapas calitatea
superioara, GOST:5784-60, livrarea
2 ori în lună de la 08:30-12:00
ambalaj 1 kg-2 kg

15000000-8

450.00Kilogram3.12 Crupa de griu Crupa de griu calitatea superioara,
GOST:276-60, livrarea 2 ori în lună
de la 08:30-12:00 ambalaj 1 kg-2
kg

15000000-8

550.00Kilogram3.13 Crupa de orz Crupa de orz calitatea superioara,
GOST:5784-60, livrarea 2 ori în
lună de la 08:30-12:00 ambalaj 1
kg-2 kg

15000000-8

550.00Kilogram3.14 Crupa de porumb Crupa de porumb calitatea
superioara, GOST:5782-60, livrarea
2 ori în lună de la 08:30-12:00
ambalaj 1 kg

15000000-8

550.00Kilogram3.15 Mazare verde conservata Mazare verde conservata ,
GOST:15842-90 in ambalaj
borcane de 0.425gr- 0.7 gr livrarea
2 ori în lună de la 08:30-12:00

15000000-8

700.00Kilogram3.16 Mazare uscata slefuita bob intreg Mazare uscata slefuita bob intreg  ,
H.G.nr. 205, din 11.03.2009, in
ambalaj 1 kg   livrarea 2 ori în lună
de la 08:30-12:00.

15000000-8

700.00Kilogram3.17 Fasole calitatea superioara Fasole calitatea superioara , H.G.
nr.205 din 11.03.2009, lin ambalaj
borcane de la 1 kg, livrarea 2 ori în
lună de la 08:30-12:00. GOST
:26545-85

15000000-8

5000.00Kilogram3.18 Suc din fructe limpezi (mere-struguri) Suc din fructe limpezi (mere-
struguri) , H.G nr. 1111 din
06.12.2010, in ambalaj borcane de
3 litre , livrarea 2 ori în lună de la
08:30-12:00. SM:183

15000000-8

2700.00Kilogram3.19 Suc din legume (tomate) Suc din legume (tomate) , GOST
7231-90, in ambalaj borcane de 3
litre, livrarea 2 ori în lună de la
08:30-12:00.

15000000-8

2000.00Kilogram3.20 Peste fara cap congelat Mintai Peste fara cap congelat Mintai ,
GOST: 20057-96, livrarea 1 in
saptamina Marti de la 8.30-12.00 ,
in ambalaj

15000000-8
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Specificarea tehnică deplină
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800.00Kilogram3.21 Peste fara cap congelat Hec Peste fara cap congelat Hec ,
GOST: 20057-96, livrarea 1 in
saptamina de la 8:30-12:00 , in
ambalaj

15000000-8

800.00Kilogram3.22 Peste fara cap congelat Macrou Peste fara cap congelat Macrou ,
GOST: 20057-96, livrarea 1 in
saptamina de la 8.30-12.00 , in
ambalaj

15000000-8

11000.00Litru3.23 Lapte de vaci pasteurizat 2.5 % Lapte de vaci pasteurizat 2.5 %,
GOST:13277-79 , livrarea zilnica
de la 8.30-12.00, in ambalaj cite 1
litru, termenul de valabilitate 3 zile

15511100-4

1000.00Kilogram3.24 Lapte condensat Lapte condensat , GOST:2903-78 ,
livrarea 1 in luna de la 8.30-12.00,
in ambalaj 380 gr

15511600-9

13000.00Kilogram3.25 BioChefir 2.5% BioChefir 2.5%  , GOST:4929-84 ,
livrarea zilnica de la 8.30-12.00, in
ambalaj  0.5 litri,termenul de
valabilitate 5 zile

15000000-8

1500.00Kilogram3.26 Smintina 15 % Smintina 15 %  , TU 10.02.02
789.09-89 SM 196 , livrarea zilnica
de la 8.30-12.00, in ambalaj  0.350
gr-0.5 gr, termenul de valabilitate 7
zile.

15000000-8

2600.00Kilogram3.27 Brinza de vaci 9% Brinza de vaci 9%, PTMD 67-
00400053-058, livrarea zilnica de la
8.30-12.00, in ambalaj  0.5 gr,
termenul de valabilitate 5 zile

15000000-8

1100.00Kilogram3.28 Cascaval 50 % Cascaval 50 %, grasimi nepicant, ,
bloc, cu cheag tare  , SM 218 ,
livrarea 2 ori in saptamina de la
8:30-12:00, in ambalaj 5kg-10 kg

15000000-8

3100.00Kilogram3.29 Unt taranesc nesarat 72,5 % Unt de vacă din smîntînă dulce,
țărănesc nesarat grăsimea 72,5 %
fara adaos de grasimi vegetale ,
GOST: 3791 ,livrarea 2 ori in
spatamina de la 8:30-12:00 , in
ambalaj a cîte 10 kg termenul de
valabilitate nu mai putin de 1 lună

15000000-8

1300.00Kilogram3.30 Ulei vegetal de floarea soarelui Ulei vegetal de floarea soarelui
rafinat , Standard H.G. nr.434 din
27.05.10 , livrarea 1 in luna de la
08:30-12:00 , in ambalaj 1 litru
GOST:7022:97

15000000-8

3600.00Kilogram3.31 Zahar tos din sfecla Zahar tos din sfecla , H.G. nr.774
din 03.07.07 , livrarea 1 in luna de
la 08:30-12:00, in ambalaj 1kg-
10kg

15000000-8

400.00Kilogram3.32 Covrigi Covrigi, H.G nr.775 din 03.07.07,
livrarea 2 in luna de la 08:30-12:00,
in ambalaj

15000000-8

400.00Kilogram3.33 Biscuiti in asortiment Biscuiti in asortiment , SM DSTU
3781-98, livrarea 2 in luna de la
08:30-12:00, in ambalaj , GOST
5897-90

15000000-8

600.00Kilogram3.34 Peltea in asortiment Peltea in asortiment , GOST:18488,
livrarea 2 in luna de la 08:30-12:00
, in ambalaj 0.250 gr

15000000-8

150.00Kilogram3.35 Ceai negru Ceai negru in ambalaj calitate
superioara, frunza intreaga ,
GOST:1937-90 , livrarea 1 in luna
de la 08:30-12:00, in ambalaj 100

15000000-8

90.00Kilogram3.36 Cacao la pachet Cacao la pachet calitate superioara,
GOST:108-76 , livrarea 1 in luna de
la 08:00-12:00, in ambalaj 100 gr

15000000-8
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65.00Kilogram3.37 Cafea naturală Cafea naturală, solubila calitate
superioara , livrarea 1 in luna de la
08:30-12:30, in ambalaj 90 gr- 100
gr

15000000-8

520.00Kilogram3.38 Pasta de tomate calitate superioara 27 % Pasta de tomate calitate superioara
27 %,  GOST:3343-89 , livrarea 1
in luna de la 08:30-12:00, in
ambalaj borcane 0.7 gr

15000000-8

40.00Kilogram3.39 Pesmeți pentru pesmețială Pesmeți pentru pesmețială albi sub
forma de cubulete , GOST:26668-
85 , livrarea 2 in luna de la 08:00-
12:00, in ambalaj 0,5 kg

15000000-8

220.00Kilogram3.40 Pesmeti dulci Pesmeti dulci , GOST:26668-85 ,
livrarea 1 in saptamina de la 08:30-
12:00, in ambalaj 1kg- 5 kg

15000000-8

800.00Kilogram3.41 Sare iodata Sare iodata , GOST:13830-97 ,
livrarea 1 in luna de la 08:00-12:00,
in ambalaj cite 1 kg

15000000-8

1.00Kilogram3.42 Piper negru macinat Piper negru macinat ,
GOST:28620-90 , livrarea 1 in luna
de la 08:30-12:00, in ambalaj 10gr-

15000000-8

1.00Kilogram3.43 Piper negru boabe Piper negru boabe , GOST:28620-
90 , livrarea 1 in luna de la 08:00-
12:00, in ambalaj 10gr- 20 gr

15000000-8

1.50Kilogram3.44 Frunze de dafin Frunze de dafin , GOST:17594-81 ,
livrarea 1 in luna de la 08:30-12:00,
in ambalaj  10 gr-20gr

15000000-8

1.00Kilogram3.45 Acid citric (praf) Acid citric (praf), GOST:908-2004 ,
livrarea 1 in luna de la 08:30-12:00,
in ambalaj  10 gr-20gr

15000000-8

110.00Kilogram3.46 Otet din vin 3%-6% Otet din vin 3%-6% , GOST:26931-
86 , livrarea 1 in luna de la 08:30-
12:00, in ambalaj  cite 1 litru

15000000-8

3.00Kilogram3.47 Verdeata uscata (patrunjel) Verdeata uscata (patrunjel) ,
Certificat igienic, livrarea 1 in luna
de la 08:30-12:00, in ambalaj
10 gr- 20 gr

15000000-8

2.00Kilogram3.48 Verdeata uscata (marar) Verdeata uscata (marar) Certificat
igienic, livrarea 1 in luna de la
08:30-12:00, in ambalaj
10 gr- 20 gr

15000000-8

600.00Kilogram3.49 Fructe uscate in asortiment fructe uscate in asortiment H.G.
nr.1523 din 29.12.07 , livrarea 2 in
luna de la 08:30-12:00, in ambalaj
GOST:28501-90

15000000-8

400.00Kilogram3.50 Magiun magiun , GOST:6929-88 , livrarea
1 in luna de la 08:30-12:00, in
ambalaj borcane de 0.7 gr

15000000-8

2.00Kilogram3.51 Drojdie uscata drojdie uscata, in ambalaj cite 100
gr. livrarea 1 in luna de la 08:30-
12:00.GOST:28483

15000000-8

50.00Kilogram3.52 Bicarbonat de sodiu Bicarbonat de sodiu , GOST:2156-
76 , livrarea 1 in luna de la 08.30-
12.00, in ambalaj 0,1 gr- 0,5 gr

15000000-8

8000.00Litru3.53 Lapte de vaci pasteurizat 2.5 % Lapte de vaci pasteurizat 2.5 %,
GOST:13277-79 , livrarea zilnica
de la 08:30-12:00, in ambalaj cite
0.5 litru tetrapac, termenul de
valabilitate de 3 zile

15000000-8

400.00Kilogram3.54 Rosii marinate Rosii marinate, GOST:20144-74,
livrarea 1 in luna de la 08:30-12:00,
in ambalaj  borcane de 3 litri

15000000-8

300.00Kilogram3.55 Castraveti murati Castraveti murati,  GOST:20144-7415000000-8
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300.00Kilogram3.55 Castraveti murati , livrarea 1 in luna de la 08:30-
12:00, in ambalaj  borcane de 3 litri

15000000-8

4 Produse Aliemntare pentru Clinica
Vorniceni Semestrul II anul 2017

2400.00Kilogram4.1 Piine din amestec de făină de grîu şi făină de
secară

Piine din amestec de făină de grîu şi
făină de secară, H.G. nr.775 din
03.07.2007 , livrarea zilnica , in
ambalaj fiecare piine

15000000-8

4800.00Kilogram4.2 Piine de faina de griu calitatea superioara Piine de faina de griu calitatea
superioara, H.G. nr.775 din
03.07.2007, livrarea zilnica, in
ambalaj fiecare piine

15000000-8

400.00Kilogram4.3 Faina de griu Faina de griu calitatea superioara,
GOST:26574-85-52189 , livrarea  2
ori in luna, in ambalaj 1-2 kg

15000000-8

600.00Kilogram4.4 Paste făinoase Paste făinoase de grupa A’ (extra) -
obţinute din făină de grîu tare
(durum) de calitate superioară sau
de calitatea întîi, H.G. 775 din
03.07.2007, livrarea 2 ori în lună, în
ambalaj 5 kg- 10 kg

15000000-8

300.00Kilogram4.5 Hrișcă Hrișcă bob întreg calitatea
superioară, GOST:5550-74, livrarea
2 ori în lună ambalaj 1 kg- 2 kg

15000000-8

300.00Kilogram4.6 Orez Orez bob întreg calitatea superioara
șlefuit, GOST:6292-93, livrarea 2
ori în lună  ambalaj 1 kg- 2 kg

15000000-8

240.00Kilogram4.7 Fulgi de ovas Fulgi de ovas  calitatea superioara,
H.G. nr.520 din 22.06.2010,
livrarea 2 ori în lună  ambalaj 1 kg

15000000-8

200.00Kilogram4.8 Gris Gris calitatea superioara, H.G.68
din 29.01.2009, livrarea 2 ori în
lună  ambalaj 1 kg

15000000-8

240.00Kilogram4.9 Crupa de mei Crupa de mei  calitatea superioara,
GOST:572-60, livrarea 2 ori în lună
ambalaj 1 kg-2 kg

15000000-8

240.00Kilogram4.10 Crupa de arpacaș Crupa de arcapas calitatea
superioara, GOST:5784-60, livrarea
2 ori în lună ambalaj 1 kg-2 kg

15000000-8

240.00Kilogram4.11 Crupa de griu Crupa de griu calitatea superioara,
GOST:276-60, livrarea 2 ori în lună
ambalaj 1 kg-2 kg

15000000-8

200.00Kilogram4.12 Crupa de orz Crupa de orz calitatea superioara,
GOST:5784-60, livrarea 2 ori în
lună, ambalaj 1 kg-2 kg

15000000-8

200.00Kilogram4.13 Crupa de porumb Crupa de porumb calitatea
superioara, GOST:5782-60, livrarea
2 ori în lună ambalaj 1 kg

15000000-8

100.00Kilogram4.14 Mazare verde conservata Mazare verde conservata ,
GOST:15842-90 in ambalaj
borcane de 0.425gr- 0.7 gr livrarea
1 în lună de la 08:30-12:00

15000000-8

400.00Kilogram4.15 Castraveti marinați Castraveti marinati,  GOST:20144-
74 , livrarea 1 in luna , in ambalaj
borcane de 3 litri

15000000-8

220.00Kilogram4.16 Mazare uscata slefuita bob intreg Mazare uscata slefuita bob intreg  ,
H.G.nr. 205, din 11.03.2009, in
ambalaj 1 kg   livrarea 2 ori în lună
.

15000000-8

150.00Kilogram4.17 Fructe uscate in asortiment fructe uscate in asortiment H.G.
nr.1523 din 29.12.07 , livrarea 1 in
luna , in ambalaj GOST:28501-90

15000000-8

200.00Kilogram4.18 Fasole calitatea superioara Fasole calitatea superioara , H.G.
nr.205 din 11.03.2009, lin ambalaj
borcane de la 1 kg, livrarea 2 ori în

15000000-8
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200.00Kilogram4.18 Fasole calitatea superioara lună. GOST :26545-8515000000-8
2100.00Kilogram4.19 Suc din fructe limpezi (mere-struguri) Suc din fructe limpezi (mere-

struguri) , H.G nr. 1111 din
06.12.2010, in ambalaj borcane de
3 l, livrarea 1 în lună. SM:183

15000000-8

600.00Kilogram4.20 Suc din legume (tomate) Suc din legume (tomate) , GOST
7231-90, in ambalaj borcane de 3 l,
livrarea 1 în lună .

15000000-8

300.00Kilogram4.21 Peste fara cap congelat Hec Peste fara cap congelat Hec ,
GOST: 20057-96, livrarea 1 in
saptamina , in ambalaj

15000000-8

200.00Kilogram4.22 Peste fara cap congelat Mintai Peste fara cap congelat Mintai ,
GOST: 20057-96, livrarea 1 in
saptamina, in ambalaj

15000000-8

300.00Kilogram4.23 Peste fara cap congelat Macrou Peste fara cap congelat Macrou ,
GOST: 20057-96, livrarea 1 in
saptamina, in ambalaj

15000000-8

7500.00Litru4.24 Lapte de vaci pasteurizat 2.5 % Lapte de vaci pasteurizat 2.5 %,
GOST:13277-79 , livrarea 3 ori in
saptamina, in ambalaj cite 1 litru,

15511100-4

2500.00Litru4.25 Lapte de vaci pasteurizat 2.5 % Lapte de vaci pasteurizat 2.5 %,
GOST:13277-79 , livrarea de trei
ori in sapatmina, in ambalaj cite 0.5
litru tetrapac

15000000-8

6000.00Kilogram4.26 Chefir 2.5% Chefir 2.5%, GOST:4929-84 ,
livrarea de trei ori in saptamina, in
ambalaj  0.5 litri,termenul de
valabilitate 5 zile

15000000-8

550.00Kilogram4.27 Smintina 15 % Smintina 15 %  , TU 10.02.02
789.09-89 SM 196 , livrarea de 3
ori in saptamina, in ambalaj  0.350
gr-0.5 gr, termenul de valabilitate 7
zile.

15000000-8

1100.00Kilogram4.28 Brinza de vaci 9% Brinza de vaci 9%, PTMD 67-
00400053-058, livrarea zilnica de 3
ori in saptamina, in ambalaj  0.5 gr,
termenul de valabilitate 5 zile

15000000-8

530.00Kilogram4.29 Cascaval 45 % Cascaval 50 %, grasimi nepicant, ,
bloc, cu cheag tare  , SM 218 ,
livrarea 2 ori in luna, in ambalaj
5kg-10 kg

15000000-8

900.00Kilogram4.30 Unt taranesc nesarat 72,5 % Unt de vacă din smîntînă dulce,
țărănesc nesarat grăsimea 72,5 %
fara adaos de grasimi vegetale ,
GOST: 37-91 , 1 in spatamina , in
ambalaj  de 10 kg termenul de
valabilitate nu mai putin de 1 lună

15000000-8

600.00Kilogram4.31 Ulei vegetal de floarea soarelui Ulei vegetal de floarea soarelui
rafinat , Standard H.G. nr.434 din
27.05.10 , livrarea 2 ori in luna de ,
in ambalaj 1 litru GOST:7022:97

15000000-8

1200.00Kilogram4.32 Zahar tos din sfecla Zahar tos din sfecla , H.G. nr.774
din 03.07.07 , livrarea 1 in luna , in
ambalaj 1kg-10kg

15000000-8

260.00Kilogram4.33 Biscuiti in asortiment Biscuiti in asortiment , SM DSTU
3781-98, livrarea 2 in luna , in
ambalaj , GOST 5897-90

15000000-8

130.00Kilogram4.34 Covrigi Covrigi, H.G nr.775 din 03.07.07,
livrarea 2 in luna , in ambalaj

15000000-8

250.00Kilogram4.35 Peltea in asortiment Peltea in asortiment , GOST:18488,
livrarea 1 in luna , in ambalaj 0.250
gr

15000000-8

50.00Kilogram4.36 Ceai negru Ceai negru in ambalaj calitate
superioara, frunza intreaga ,
GOST:1937-90 , livrarea 1 in luna ,

15000000-8
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50.00Kilogram4.36 Ceai negru ambalaj 100 gr15000000-8
50.00Kilogram4.37 Cacao la pachet Cacao la pachet calitate superioara,

GOST:108-76 , livrarea 1 in luna ,
in ambalaj 100 gr

15000000-8

150.00Kilogram4.38 Pasta de tomate calitate superioara 27 % Pasta de tomate calitate superioara
27 %,  GOST:3343-89 , livrarea 2
in luna , in ambalaj borcane 0.7 gr

15000000-8

16.00Kilogram4.39 Pesmeți pentru pesmețială Pesmeți pentru pesmețială albi sub
forma de cubulete , GOST:26668-
85 , livrarea 1 in luna , in ambalaj
0,5 kg

15000000-8

250.00Kilogram4.40 Sare iodata Sare iodata , GOST:13830-97 ,
livrarea 1 in luna, in ambalaj cite 1
kg

15000000-8

3.00Kilogram4.41 Acid citric (praf) Acid citric (praf), GOST:908-2004 ,
livrarea 1 in luna, in ambalaj  10 gr-
20gr

15000000-8

100.00Kilogram4.42 Otet din vin 3%-6% Otet din vin 3%-6% , GOST:26931-
86 , livrarea 1 in luna, in ambalaj
cite 1 litru

15000000-8

50.00Kilogram4.43 Bicarbonat de sodiu Bicarbonat de sodiu , GOST:2156-
76 , livrarea 1 in luna, in ambalaj
0,1 gr- 0,5 gr

15000000-8

200.00Kilogram4.44 Magiun magiun , GOST:6929-88 , livrarea
1 in luna , in ambalaj borcane de
0.7 gr

15000000-8

50.00Kilogram4.45 Lapte condensat Lapte condensat , GOST:2903-78 ,
livrarea 1 in luna, in ambalaj 380 gr

15511600-9

8.00Kilogram4.46 Drojdie uscata drojdie uscata, in ambalaj cite 100
gr. livrarea 1 in luna, .GOST:28483

15000000-8

15.00Kilogram4.47 Amidon Amidon, GOST:908-2004 , livrarea
1 in luna, in ambalaj  10 gr-20gr

15000000-8

130.00Kilogram4.48 Carne de bovină conservată Carne de bovină conservată
calitatea superioară, în ambalaj de
0,5 kg, livrarea 1 in luna,

15000000-8

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
Conform graficului, stabilit pentru fiecare produs dupa inregistrarea contractelor la AAP, de la 01 iulie 2017.
DDP - Franco destinație vămuit

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 Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (se va indica)

Nu

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

Nu

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

Nu se cere Nu

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

Nu se cere Nu

6 Demonstrarea experienței operatorului economic în
domeniul de activitate aferent obiectului contractului
ce urmează a fi atribuit

Declarație privind experiența similară conform
Formularului (se va indica) sau Declarație privind lista
principalelor lucrări executate în ultimul an de
activitate conform Formularului (se va indica)

Nu

7 Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele Declarație privind dotările specifice, utilajul şi Nu
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le
consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce
urmează a fi atribuit

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

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)

Nu

9 Oferta Original Da
10 Informații generale despre ofertant Confirmată prin semnătura și ștampila participantului

conform F3.3 din Documentația Standard
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)

Nu

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

Nu se cere Nu

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

Nu se cere Nu

15 Certificat de atribuire a contului bancar copie eliberat de banca deţinătoare de cont Da
16 Certificat de efectuare sistematică a plăţii

impozitelor,contribuţiilor
Original/copie eliberat de Inspectoratul
Fiscal(valabilitatea certificatului-conform cerinţelor
Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova)
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
participantului

Da

17 Certificat de conformitate/calitate/ /Declarația de
conformitate pentru produsele lactate

eliberat de Organismul de certificare acreditat în
sistemul Naţional de Acreditare - confirmată prin
ştampila şi semnătura participantului

Da

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

Conform F3.4 din Documentația Standard. confirmată
prin semnătura şi ştampila participantului

Da

19 Garanţia pentru ofertă Conform F3.2 din Documentația Standard, sau prin
transfer bancar

Da

20 Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare a
agentului economic participant

copie confirmată prin semnătura şi ştampilată de
participant

Da

21 Autorizație sanitară de funcționare a agentului
economic participant

copie confirmată prin semnătura şi ştampilată de
participant

Da

22 Autorizația sanitar-veterinară pe unitate de transport /
pasaport sanitar al transportului

copie confirmată prin semnătura şi ştampilată de
participant

Da

23 Lista fondatorilor operatorilor economici – nume,
prenume, cod personal

copie confirmată prin semnătura şi ştampilată de
participant

Da

24 Certificat de deţinere a abatorului sau contract cu
asemenea abator.

copie confirmată prin semnătura şi ştampilată de
participant

Da

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

copie -confirmat prin semnătura şi ştampila
participantului

Da

26 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

27 Certificat pentru confirmarea capacităţii executării
calitative a contractului de achiziţie

original – eliberat de Participant , care reflectă
următoarea informaţie : experienţa acumulată ,
performanţele

Da

28 Certificat de detinere a laboratorului atestat p/u
efectuarea controlului permanent asupra calitatii sau
contract cu asemenea laborator

Copie/Original eliberat de participant confirmată prin
semnătura şi ştampila participantului

Da

29 Certificat privind calitatea cerealelor si derivatelor din
cereale

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: IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
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Adresa: Mun.Chisinau Str.Constantin Virnav 13
Tel.: ifp@ms.md022 572 213 ,  Fax: 022 572 205 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: BOUROŞ GABRIELA, Specialist achiziții publice

Setul de documente poate fi primit la adresa: IMSP Institutul De Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc" Serviciul Juridic Cab. 209.
Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a
denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul
SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

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: 23.06.2017 11:00
Mun.Chisinau Str.Constantin Virnav 13pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 45 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

23.06.2017 11:00la:
Mun.Chisinau Str.Constantin Virnav 13pe adresa:

Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de

Garanție bancară
Garanție prin transfer
în valoare de 1%

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: URSU FIODOR


