
INVITAŢIE LA  LICITAŢIE PUBLICĂ

Denumirea autorităţii contractante: DETS  RÎŞCANI
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

Produse alimentare pentru instituţiile din sectorObiectul achiziției:
15800000-6Cod CPV:

Data publicării anunțului de intenție:
Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  42  din  07.06.2016.
În scopul achiziţionării "Produse alimentare pentru instituţiile din sector"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2016
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Bugetul local

Cumpărătorul  invită  operatorii  economici  interesaţi,  care  îi  pot  satisface  necesităţile,  să  participe  la  procedura  privind
livrarea/prestarea/executarea  următoarelor   Bunuri:

Bunuri  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1 Peste congelat fara cap si coada de tip Hecmai
mare de 300-400gr

6000.00Kilogram1.1 Peste congelat fara cap si coada de tip Hecmai
mare de 300-400gr

HG 520 din 22.06.201015800000-6

2 Unt 72,5% fara adaos de grasimi
vegetale(tomberoane de 5 kg-10 kg)

7000.00Kilogram2.1 Unt 72,5% fara adaos de grasimi
vegetale(tomberoane de 5 kg-10 kg)

HG nr 611 din 05.07.201015800000-6

3 Cascaval 45-50%
3000.00Kilogram3.1 Cascaval 45-50% HG nr 221 din 16.03.200915800000-6

4 Frisca concentrata cu zahar 15% ambalatin
cutie de tinichea 370gr

5000.00Kilogram4.1 Frisca concentrata cu zahar 15% ambalatin
cutie de tinichea 370gr

HG 520 din 22.06.201015800000-6

5 Oua de gaina dietice, categoria A, cugreutatea
de nu mai putin de 63 gr bucata

105000.00Bucată5.1 Oua de gaina dietice, categoria A, cugreutatea
de nu mai putin de 63 gr bucata

HG 1208 din 27.10.200815800000-6

6 Ulei rafinat şi deodorat amb. 5 L
1500.00Kilogram6.1 Ulei rafinat şi deodorat amb. 5 L HG 434/27.05.201015800000-6

7 Faina de griu calitate superioara
5500.00Kilogram7.1 Faina de griu calitate superioara HG 1191 din 23.12.201015800000-6

8 Hrisca boabe intregi
8000.00Kilogram8.1 Hrisca boabe intregi GOST 5784-6015800000-6

9 Orez rotund slefuit
8000.00Kilogram9.1 Orez rotund slefuit15800000-6

10 Biscuiti de ovas cu fructe in cutii de carton 5kg

5000.00Kilogram10.1 Biscuiti de ovas cu fructe in cutii de carton 5kg HG 520 din 22.06.201015800000-6

11 Covrigei cu mac pachete de 400gr
3000.00Kilogram11.1 Covrigei cu mac pachete de 400gr15800000-6

12 Napolitane in asortiment, ambalaj depolitilena
320gr

2500.00Kilogram12.1 Napolitane in asortiment, ambalaj depolitilena
320gr

HG 520 din 22.06.201015800000-6

13 Jeleu de fructe in asortiment, brichet 250gr

2500.00Kilogram13.1 Jeleu de fructe in asortiment, brichet 250gr GOST 18488-200015800000-6
14 Mere proaspete, curate, neatacate de

vatamatori, fara lovituri si deteriorari,
cudiametrul in curmezis nu mai mic de 6 cm
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

12400.00Kilogram14.1 Mere proaspete, curate, neatacate de
vatamatori, fara lovituri si deteriorari,
cudiametrul in curmezis nu mai mic de 6 cm

15800000-6

15 Suc de fructe in borcane de 3L
9000.00Kilogram15.1 Suc de fructe in borcane de 3L15800000-6

16 Suc de rosii in borcane de 3 L
5000.00Kilogram16.1 Suc de rosii in borcane de 3 L15800000-6

17 Cartofi intregi, curati, sanatosi, neatacati
devatamatori, cu diametru nu mai mic de 5cm

50000.00Kilogram17.1 Cartofi intregi, curati, sanatosi, neatacati
devatamatori, cu diametru nu mai mic de 5cm

HG 929 din 31.12.200915800000-6

18 Varza intreaga, sanatoasa curata,necrapata,
fara orice fel de materie strainevizibile, cu
aspect proaspata, fara lovituri

10000.00Kilogram18.1 Varza intreaga, sanatoasa curata,necrapata,
fara orice fel de materie strainevizibile, cu
aspect proaspata, fara lovituri

HG 929 din 31.12.200915800000-6

19 Ceapa proaspata, curata, neatacata
devatamatori, fara lovituri si deteriorari,
cumarime nu mai mica de 4cm

9000.00Kilogram19.1 Ceapa proaspata, curata, neatacata
devatamatori, fara lovituri si deteriorari,
cumarime nu mai mica de 4cm

HG 929 din 31.12.200915800000-6

20 Morcov intreg, sanatos, fara
daunatori,neramificati, lipsiti de radacini
secundarecu marime pe cel mai mare diametru
numai mic de 2,5cm

8000.00Kilogram20.1 Morcov intreg, sanatos, fara
daunatori,neramificati, lipsiti de radacini
secundarecu marime pe cel mai mare diametru
numai mic de 2,5cm

HG 929 din 31.12.200915800000-6

21 Sfecla rosie intrega, curata, sanatosa,
faradaunatori, neramificati, lipsiti de
radacinisecundare

7000.00Kilogram21.1 Sfecla rosie intrega, curata, sanatosa,
faradaunatori, neramificati, lipsiti de
radacinisecundare

HG 929 din 31.12.200915800000-6

22 Paste fainoase "Spaghete" (calitatesuperioara,
din sorturi tari) 1kg

5000.00Kilogram22.1 Paste fainoase "Spaghete" (calitatesuperioara,
din sorturi tari) 1kg

HG. 775 din 03.07.200715800000-6

23 Mazare uscata
4800.00Kilogram23.1 Mazare uscata HG 1191 din 23.12.201015800000-6

24 Crupe de gris
2600.00Kilogram24.1 Crupe de gris15800000-6

25 Crupe de griu
3000.00Kilogram25.1 Crupe de griu HG 520 din 22.06.201015800000-6

26 Crupe de orz
2000.00Kilogram26.1 Crupe de orz HG 520 din 22.06.201015800000-6

27 Crupe de arpacas
2000.00Kilogram27.1 Crupe de arpacas HG 520 din 22.06.201015800000-6

28 Crupe de mei
3000.00Kilogram28.1 Crupe de mei15800000-6

29 Crupe de porumb
3000.00Kilogram29.1 Crupe de porumb15800000-6

30 Fulgi de ovas
3000.00Kilogram30.1 Fulgi de ovas15800000-6

31 Fructe uscate (mere, prune) in pachete de 5 kg

2000.00Kilogram31.1 Fructe uscate (mere, prune) in pachete de 5 kg GOST 28502-9015800000-6
32 Magiun de fructe in asortiment in

borcane700gr
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

3500.00Kilogram32.1 Magiun de fructe in asortiment in
borcane700gr

GOST 6929-8815800000-6

33 Mazare verde conservata cu bob zbircit
inborcane de 700gr

3300.00Kilogram33.1 Mazare verde conservata cu bob zbircit
inborcane de 700gr

GOST 15842-9015800000-6

34 Rosii in sucul lor in borcane de 700 gr.
6000.00Kilogram34.1 Rosii in sucul lor in borcane de 700gr GOST 723115800000-6

35 Asorti de legume in borcane de 1kg
5000.00Kilogram35.1 Asorti de legume in borcane de 1kg15800000-6

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
Pentru perioada de 4 luni
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 Oferta de preț original -confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului

Da

2 Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

Nu se cere Nu

3 Capacitatea minimă de producere sau echipamentele
necesare

Nu se cere Nu

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

Nu se cere Nu

5 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau
de resurse creditare în sumă de minim (suma)

Nu se cere Nu

6 Certificat de înregistrare a întreprinderii copie emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul
Dezvoltării Informaționale), confirmată prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei participantului

Da

7 Certificat de atribuire a contului bancar copie eliberat de banca deţinătoare de cont Da
8 Certificat de efectuare sistematică

aplăţiiimpozitelor,contribuţiilor
original- eliberat de Inspectoratul Fiscal(valabilitatea -
15 zile
certificatului-conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal
al Republicii Moldova)

Da

9 Ultimul raport financiar copie confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului

Da

10 Declaraţia privind conduita etică şi
neimplicareaînpractici frauduloase şi de corupere

original -Conform F3.4 din Documentația Standard. Da

11 Garanţia pentru ofertă Conform F3.2 din Documentația Standard Da
12 Autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionareaagentului

economic participant
copia semnată şi ştampilată de participant Da

13 Autorizaţia sanitară de funcţionare aagentuluieconomic
participant

copia semnată şi ştampilată de participant Da

14 Autorizația sanitar-veterinară pe unitate de transport copie confirmată prin semnătura şi ştampilată de
participant

Da

15 Extras din Registru de Stat copia semnat şi ştampilat de participant. Da
16 Certificat de conformitate/ (Declaraţie deconformitate -

pentru produse lactate)
-eliberat de Organismul de certificare acreditat în
sistemul Naţional de Acreditare- copie cu semnătura şi
ştampila umedă a solicitantului, confirmat prin
semnătura şi ştampila umedă a 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: DETS  RÎŞCANI
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str.Kiev 5 A

Tel.: alesya_platonova@mail.ru0 22 44-53-87   0 22 32-
55-00 ,  Fax: 0 22 44 13 29 ,  E-mail:

Numele şi funcţia persoanei responsabile: CHISTRUGA-PLATONOVA OLESEA, Contabil al DETS Riscani

Setul de poate fi procurat la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei,
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documente
numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant) şi confirmarea achitării nerambursabile a sumei
de 200.00 lei pentru fiecare set. Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa autorității contractante, cu nota ''Pentru setul
documentelor de licitaţie'', conform următoarelor detalii:

Beneficiarul plăţii: DETS  RÎŞCANI
Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Codul fiscal: 1007601009716
Contul de decontare/trezorerial:
Contul bancar: 226614

Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic de dreptul de a depune oferta
în cadrul procedurii  respective de achiziție.

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: 27.06.2016 10:00
Republica Moldova, mun. Chişinău, str.Kiev 5 Ape adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 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
27.06.2016 10:00la:
Republica Moldova, mun. Chişinău, str.Kiev 5 Ape 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: GROSU ANDREI


