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

nr. 18/03693 21.08.2018din

Denumirea autorităţii contractante: Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

Produse alimentare conform necesităților instituțiilor de învățămînt subordonate DETS
Botanica pentru perioada 01.01.2019-30.06.2019Obiectul 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.:  66  din  21.08.2018.

În scopul achiziţionării "Produse alimentare conform necesităților instituțiilor de învățămînt subordonate DETS Botanica pentru
perioada 01.01.2019-30.06.2019"

conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Ministerul Finanțelor

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 Carcase de pui broiler refrigerate categoria
I

36000.00Kilogram1.1 Carcase de pui broiler refrigerate categoria  I Carcase de pui broiler refrigerate
categoria  I ambalate separat în
pachete de peliculă alimentară de
producător în cutii de carton, cu
greutatea de nu mai puţin de la 1,6-
2,0kg. Bucată        HG nr.696
din 04.08.2010”Carne –materie
primă .Producere import şi comerţ
 Grafic : 2 / săpt.ziua de miercuri şi
joi
de la ora9.00 pînă la15.00, conform
comenzilor, la depozit instituției

15000000-8

2 Pept  de pui dezosat, refrigerată  categoria I
13600.00Kilogram2.1 Pept  de pui dezosat, refrigerată  categoria I Pept  de pui dezosat, refrigerată

categoria I ambalat de producător în
caserole de 1,0kg / bucată.
H.G.Nr.696
din 04.08.2010 Carne –materie
rpimă. Producere import şi comerţ
Grafic 1/ săpt.
ziua de luni de la ora 9.00 pînă
la15.00, conform comenzilor. la
depozit instituției

15000000-8

3 Pulpă de vită dezosată,  refrigerată
13600.00Kilogram3.1 Pulpă de vită dezosată,  refrigerată Pulpă de vită dezosată,  refrigerată

.Carne din animale tinere – fără
tendoane ,ambalată de producător
în caserole de la 1,50 -3,0kg.în
atmosferă controlată, tranşate în
bucăţi nu mai mici de 1 kg.
H.G.Nr.696
din 04.08.2010 Carne –materie
primă .Producere, import şi comerţ
Grafic 1/ săpt.ziua de marţi de la
ora 9.00 pînă la15.00, conform
comenzilor. la depozit instituției

15000000-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

4 Peşte congelat “Merluciu”(Hec)  fără cap şi
fără coadă

32000.00Kilogram4.1 Peşte congelat “Merluciu”(Hec)  fără cap şi
fără coadă

Peşte congelat “Merluciu”(Hec)
fără cap şi fără coadă ambalat  de
producător în cutii de carton  cu
greutatea de nu mai puţin
0,35-0,4 kg./ 1 bucată. GOST 1168-
86
H.G.nr.520 din 22.06.2010
„Cuprivire la aprobarea
Regulamentului sanitar privind
contaminanţii din produse
alimentare”
Grafic 2/săpt. ziua de luni şi
miercuri de la ora 9-15 conform
comenzii, la depozit instituției

15000000-8

5 Brânza cu cheag tare
3200.00Kilogram5.1 Brânza cu cheag tare Brânza cu cheag tare, cu fracţia

masică de greutate raportului la
substanţa uscată de 40-45%,
ambalat de la 2,0-3,0 kg, la aspect
exterior fără deteriorări, acoperit cu
folie alimentară, cu consistenţa
omogenă în toată masă, fără gust şi
miros străin. H.G. nr.611 din
05.07.2010 cu privire la aprobarea
Reglementării tehnice “Lapte şi
produse lactate”. Grafic 1dată pe
săptămînă ziua de luni conform
comezilor, de la ora 8.00 pînă la
17.00. la depozit instituției

15000000-8

6 Ouă de găină extra proaspăt Categoria A
320000.00Bucată6.1 Ouă de găină extra proaspăt Categoria A Ouă de găină extra proaspăt

Categoria A cu greutatea nu mai
puţin  de 53gr. H.G.nr.1208 din
27.10.2008 “Norme sanitar-
veterinare privind comercializarea
ouălor pentru consum uman “
grafic 1dată  pe săptămînă ziua de
miercuri conform comezilor, de la
ora 8.00 pînă la 17.00, la depozit
instituției

15000000-8

7 Ulei vegetal de floarea soarelui rafinat
6000.00Kilogram7.1 Ulei vegetal de floarea soarelui rafinat Ulei vegetal de floarea soarelui

rafinat, în sticle de 828gr - 920gr.
( preţul la kg. fără ambalaj).
H.G.nr.434 din 27.05.2010 “Uleiuri
vegetale comestibile” grafic
1/lună,pînă la data de 10 a lunii
conform comenzilor, de la ora 8.00-
17.00. la depozit instituției

15000000-8

8 Ulei vegetal de floarea soarelui  nerafinat
1000.00Kilogram8.1 Ulei vegetal de floarea soarelui  nerafinat Ulei vegetal de floarea soarelui

nerafinat   în sticle de 828gr.-920gr.
(preţul la kg. fără ambalaj).
H.G.nr.434 din 27.05.2010 “Uleiuri
vegetale comestibile. Grafic
1/lună,pînă la data de 10 a lunii
conform comenzilor, de la ora 8.00-
17.00. la depozit instituției.

15000000-8

9 Zahăr-tos
27000.00Kilogram9.1 Zahăr-tos Zahăr-tos ambalat în pachete  de

1kg. H.G.nr.774 din 03.07.2007
15000000-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

27000.00Kilogram9.1 Zahăr-tos “Zahăr.Producerea şi
comercializarea. Grafic 1/lună,pînă
la data de 10 a lunii conform
comenzilor, de la ora 8.00-17.00, la
depozit instituției

15000000-8

10 Unt din lapte de vaci 72,5 %
15000.00Kilogram10.1 Unt din lapte de vaci 72,5 % Unt din lapte de vaci 72,5 % fără

adaos de grăsimi vegetale, fără gust
şi miros străin, ambalat în pachete
de 0,20 kg.  H.G.nr 611din
05.07.2010”Lapte şi produse
lactate”. Grafic  2 ori pe săptămînă ,
ziua de marţi şi joi,conform
comezilor, de la ora 8.00 pînă la
12.00. la depozit instituției

15000000-8

11 Lapte 2,5% pasteurizat
260000.00Litru11.1 Lapte 2,5% pasteurizat Lapte 2,5% pasteuruzat , fără adaos

de grăsimi vegetale, în ambalaj de
1L, lichid netransparent, omogen,
pur, fără gust şi miros străin
necaracteristic laptelui.Culoarea
albă cu nuanţă puţin gălbuie.
H.G.nr 611din 05.07.2010”Lapte şi
produse lactate. Grafic Zilnic,
conform comezilor, de la ora 8.00
pînă la 12.00. la depozit instituției

15000000-8

12 Chefir 2,5%
50000.00Litru12.1 Chefir 2,5% Chefir 2,5%, fără adaos de grăsimi

vegetale ,în ambalaj de  0,5 L, fără
gust şi miros străin , de culoare de
la albă pînă la albă cu nuanţă puţin
cremă.    H.G.nr 611din
05.07.2010”Lapte şi produse
lactate. Grafic 2 ori pe săptămînă,
ziua de marţi şi joi, conform
comezilor, de la ora 8.00 pînă la
12.00. la depozit instituției.

15000000-8

13 Smăntână dulce 15%
7000.00Kilogram13.1 Smăntână dulce 15% Smăntână dulce 15% fără adaos de

grăsimi vegetale ,în pahare de
plastic de  0,35 kg, fără gust şi
miros străin, lichidă netransparentă,
omogenă,potrivit de densă.Culoarea
albă cu nuanţă cremă , uniformă în
toată masă. H.G.nr.611din
05.07.2010 ”Lapte şi produse
lactate” grafic Zilnic,conform
comezilor, de la ora 8.00 pînă la
11.00. la depozit instituției

15000000-8

14 Brînza de vaci 5%
25000.00Kilogram14.1 Brînza de vaci 5% Brînza de vaci 5% ambalaj de 0,5

kg de către producător,fără gust şi
miros străin, omogenă în toată
masa. H.G.nr 611din
05.07.2010”Lapte şi produse
lactate. Grafic 2ori pe săptămînă
ziua de luni şi joi, conform
comezilor, de la ora 8.00 pînă la

15000000-8

15 Pîine din făină de grâu de calitate
superioară

53000.00Kilogram15.1 Pîine din făină de grâu de calitate superioară Pîine din făină de grâu de calitate
superioară, fortificată  cu fier şi
acid folic, feliată, ambalată
ghermetic de producător de 0,43

15000000-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

53000.00Kilogram15.1 Pîine din făină de grâu de calitate superioară -0,50kg.  H.G.nr.775 din03.07.2007
“Produse de panificaţie şi paste
făinoase”. Grafic Zilnic, conform
comezilor, de la ora 6.30 pînă la
08.00. la depozit instituției.

15000000-8

16 Pîine din făină de  secară integrală
33000.00Kilogram16.1 Pîine din făină de  secară integrală Pîine din făină de  secară integrală,

fortificată  cu fier şi acid
folic,feliată, ambalată ghermetic de
producător de 0,4 kg - 0.50 kg.
H.G.nr.775din 03.07.2007 “Produse
de panificaţie şi paste făinoase”.
Grafic Zilnic, conform comezilor,
de la ora 6.30 pînă la 08.00. la
depozit instituției.

15000000-8

17 Fasole, zaharoase, albe
2000.00Kilogram17.1 Fasole, zaharoase, albe Fasole, zaharoase, albe de mărime

medie.ambalate în pachete de 1kg.
H.G nr.205 din 11.03.2009 cu
privire la aprobarea Regula mentării
tehnice “Produse de leguminoase
proaspete şi uscate.Cerinţe de
comercializare”. Grafic 1 /lună,pînă
la data de 10 a lunii, conform
comenzilor, de la ora 8.00-17.00, la
depozit instituției

15000000-8

18 Crupe  de  hrişcă  din boabe întregi
3000.00Kilogram18.1 Crupe  de  hrişcă  din boabe întregi Crupe  de  hrişcă  din boabe întregi,

calitatea superioară, fără
impurităţi,ambalat  în  pachete de
1kg. GOST 5550-74 Grafic 1
/lună,pînă la data de 10 a lunii
conform comenzilor, de la ora 8.00-
17.00, la depozit instituției.

15000000-8

19 Orez şlefuit întreg cu bob rotund
8000.00Kilogram19.1 Orez şlefuit întreg cu bob rotund Orez şlefuit întreg cu bob rotund,

calitatea superioară, fără impurităţi ,
ambalat  în  pachete de 1kg.
H.G.nr.291 din 22.04.2014 “Cerinţe
de calitate pentru orez şi crupe de
orez” grafic 1 /lună,pînă la data de
10 a lunii   conform comenzilor, de
la ora 8.00-17.00, la depozit
instituției

15000000-8

20 Crupe de griş
2000.00Kilogram20.1 Crupe de griş Crupe de griş , calitatea superioară,

fără impurităţi,ambalat în pachete
de 1kg. H.G.nr.68din 29.01.2009
“Făină,grişul şi tîrăţî de cereale”.
Grafic 1 /lună,pînă la data de 10 a
lunii   conform comenzilor, de la
ora 8.00-17.00, la depozit instituției

15000000-8

21 Crupe de orz
2000.00Kilogram21.1 Crupe de orz Crupe de orz , calitatea I,fără

impurităţi , ambalat  în pachete de
1kg. GOST 5784-60. grafic 1
/lună,pînă la data de 10 a lunii
conform comenzilor, de la ora 8.00-
17.00, la depozit instituției

15000000-8

22 Arpacaş de grâu mărunţit  calitatea I
1000.00Kilogram22.1 Arpacaş de grâu mărunţit  calitatea I Arpacaş de grâu mărunţit  calitatea

I, fără impurităţi  ambalat  în
pachete de 1kg. GOST 276-60
Grafic 1 /lună,pînă la data de 10 a

15000000-8



pag. 5

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1000.00Kilogram22.1 Arpacaş de grâu mărunţit  calitatea I lunii      conform comenzilor, de la
ora 8.00-17.00, la depozit instituției

15000000-8

23 Crupe de mei
4000.00Kilogram23.1 Crupe de mei Crupe de mei , calitatea superioară,

fără impurităţi ambalate în pachete
de 1kg .
GOST 572-60. 1 /lună,pînă la data
de 10 a lunii       conform
comenzilor, de la ora 8.00-17.00, la
depozit instituției

15000000-8

24 Crupe de porumb
3300.00Kilogram24.1 Crupe de porumb Crupe de porumb, calitatea

superioară, fără impurităţi ambalat
în pachete  1kg. GOST 6002-69.
Grafic  1 /lună,pînă la data de 10 a
lunii        conform comenzilor, de la
ora 8.00-17.00, la depozit instituției

15000000-8

25 Fulgi de ovăz calitatea I
2000.00Kilogram25.1 Fulgi de ovăz calitatea I Fulgi de ovăz calitatea I, ambalate

în pachete  1kg. H.G.nr.520 din
22.06.2010 cu privire la aprobarea
Regulamentului sanitar privind
contaminaţiile
Din produsele alimentare (indicii de
inofensivitate). Grafic 1 /lună,pînă
la data de 10 a lunii   conform
comenzilor, de la ora 8.00-17.00, la
depozit instituției

15000000-8

26 Mazăre uscată boabe întregi şlefuite
2000.00Kilogram26.1 Mazăre uscată boabe întregi şlefuite Mazăre uscată boabe întregi

şlefuite, calitatea I, ambalat  în
pachete  1kg. H.G.nr.205 din
11.03.2009 cu privire la aprobarea
Reglementării tehnice “Produse de
leguminoase proaspete şi uscate.
Cerinţe de comercializare”. Grafic
1 /lună,pînă la data de 10 a lunii
conform comenzilor, de la ora 8.00-
17.00, la depozit instituției

15000000-8

27 Mazăre verde conservată (din soiuri cu bob
zbîrcit )  calit.super.

2000.00Kilogram27.1 Mazăre verde conservată (din soiuri cu bob
zbîrcit )  calit.super.

Mazăre verde conservată (din soiuri
cu bob zbîrcit )  calit.super. în
borcane din sticlă de  0,68-0,72L de
unica folosinţă. GOST 15842-90.
Grafic 1 /lună,pînă la data de  10 a
lunii            conform comenzilor, de
la ora 8.00-17.00, la depozit
instituției

15000000-8

28 Crupe de grâu
3500.00Kilogram28.1 Crupe de grâu Crupe de grâu  , calitatea I,fără

impurităţi , ambalat  în pachete de
1kg.  GOST 276-60 Grafic
1/lună,pînă la data de  10 a lunii
conform comenzilor, de la ora 8.00-
17.00, la depozit instituției

15000000-8

29 Covrigei cu vanilie
4000.00Kilogram29.1 Covrigei cu vanilie Covrigei cu vanilie , calitatea15000000-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

4000.00Kilogram29.1 Covrigei cu vanilie superioară ,ambalat în pachete de
400-500gr. Valoarea energetică la
100gr. produs nu mai mult de
300Kk. H.G.nr.775 din 03.07.2007
„Produse de panificaţie şi paste
făinoase” Grafic De două ori/  lună
conform comenzilor, de la ora 8.00-
17.00,  la depozit instituției

15000000-8

30 Biscuiţi de ovăs
3000.00Kilogram30.1 Biscuiţi de ovăs Biscuiţi de ovăs pentru copii fără

adausuri de grăsimi  vegetale , ulei
hidrogenat ulei de palmier,lapte
condesat în cutii de carton cu
greutatea de
2,0-4,0kg.Valoarea energetică la
100gr. produs nu mai mult de
300Kk. SM DSTU 3781-98 Ordin
MS nr.638 din 12.08.2016.  Grafic
De două
ori/  lună conform comenzilor, de la
ora 8.00-17.00,  la depozit
instituțiilor

15000000-8

31 Magiun/gemuri din fructe în asortiment
sterilizat (gutui, prune, caise,piersici,mere)

2000.00Kilogram31.1 Magiun/gemuri din fructe în asortiment
sterilizat (gutui, prune, caise,piersici,mere)

Magiun/gemuri din fructe în
asortiment sterilizat (gutui, prune,
caise,piersici,mere) Cal.superioară
în borc.din sticlă de 0,314-0,40 L
de unica folosinţă. H.G.nr.216 din
27.02.2008 “Gemuri ,
jeleuri,dulceţuri, piureuri şi alte
produse similare. Grafic 1
/lună,pînă la data de 10 a lunii
conform comenzilor, de la ora 8.00-
17.00,  la depozit instituțiilor

15000000-8

32 Suc din fructe natural limpezit fără zahăr
(asortiment) în tetrapac

25000.00Litru32.1 Suc din fructe natural limpezit fără zahăr
(asortiment) în tetrapac

Suc din fructe natural limpezit fără
zahăr  (asortiment) în tetrapac. de
1 L. Calitatea superioară. H.G.
nr.1111 din 06.12.2010 “Sucuri şi
anumite produse similare destinate
consumului uman”. Grafic 1
/lună,pînă la data de 10 a lunii
conform comenzilor, de la ora 8.00-
17.00, la depozit instituțiilor

15000000-8

33 Roşii în suc
7300.00Kilogram33.1 Roşii în suc Roşii în suc, fără oţet în borc.din

sticlă de 0,68- 0,72kg.de unica
folosinţă. GOST 7231-90. Grafic 1
/lună,pînă la data de 10 a lunii
conform comenzilor, de la ora 8.00-
17.00, la depozit instituțiilor.

15000000-8

34 Făină de  grîu
14000.00Kilogram34.1 Făină de  grîu Făină de  grîu ,fără impurităţi,

pentru panificaţie
cal.super,fortificată cu fier şi acid
folic, ambalat  în pachete de 2,0 kg.

15000000-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

14000.00Kilogram34.1 Făină de  grîu nr.68 din 29.01.2009 “Făină ,grişul
şi tărîţe de cereale”. Grafic 1
/lună,pînă la data de 10 a lunii
conform comenzilor, de la ora 8.00-
17.00, la depozit instituțiilor

15000000-8

35 Paste făinoase grupa “A” clasa I calitatea
superioară

7500.00Kilogram35.1 Paste făinoase grupa “A” clasa I calitatea
superioară

Paste făinoase grupa “A” clasa I
calitatea superioară, soiuri de grîu
tari, ambalate în pachete de 0,4-
1,0kg.în sortiment ( spachete, tăeţei
şi diferite figurine). H.G.nr.775 din
03.07.2007, cu privire la aprobarea
Reglementării tehnice “ Produse de
panificaţie şi paste făinoase”.
Grafic 1 /lună,pînă la data de 10 a
lunii   conform comenzilor, de la
ora 8.00-17.00, la depozit
instituțiilor

15000000-8

36 Ceai negru
220.00Kilogram36.1 Ceai negru Ceai negru în pachete de

100gr,calitatea superioară.
H.G.nr.206 din 11.03.2009 „Cafea
,extracte de cafea şi de
cicoare.Ceaiuri şi produse de ceai”.
Grafic 1 /lună,pînă la data de 10 a
lunii    conform comenzilor, de la
ora 8.00-17.00,
la depozit instituțiilor.

15000000-8

37 Cacao pudră în pachete de 100gr
600.00Kilogram37.1 Cacao pudră în pachete de 100gr Cacao pudră în pachete de 100gr,

unt de cacao de 20 %. GOST 108-
76. Grafic: 1 /lună,pînă la data de
10 a lunii   conform comenzilor, de
la ora 8.00-17.00, la depozit
instituțiilor

15000000-8

38 Sare iodată calitatea superioară
1500.00Kilogram38.1 Sare iodată calitatea superioară Sare iodată calitatea superioară

ambalat  în pachete / 1Kg. GOST
13830-97. grafic 1 /lună,pînă la
data de 10 a lunii   conform
comenzilor, de la ora 8.00-17.00, la
depozit instituțiilor

15000000-8

39 Drojdii calitatea superioară
130.00Kilogram39.1 Drojdii calitatea superioară Drojdii calitatea superioară pentru

panificaţie Presate în pach.25 gr.
GOST 171-81. Grafic 1 /lună,pînă
la data de 10 a lunii   conform
comenzilor, de la ora 8.00-17.00,  la
depozit instituțiilor

15000000-8

40 Fructe  uscate prune (fără sîmbure,fără
fum)

1300.00Kilogram40.1 Fructe  uscate prune (fără sîmbure,fără fum) Fructe  uscate prune (fără
sîmbure,fără fum) lipsite de
impurităţi ,insecte sau acarienii
vii,fără aditivi alimentari, ambalate
de producător în saci de hîrtie
destinată produselor

15000000-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1300.00Kilogram40.1 Fructe  uscate prune (fără sîmbure,fără fum) alimentare, etichetate, cu greutatea
pînă la  10,0kg.  H.G.nr.1523 din
29.12.2007 ”Fructe şi legume
uscate (deshidrate)”.
 Legea nr.78 din 18.03.2004
„Privind produsele alimentare „
Grafic 1 /lună,pînă la data de 10 a
lunii    conform comenzilor, de la
ora 8.00-17.00, la depozit
instituțiilor

15000000-8

41 Fructe  uscate  pere
1000.00Kilogram41.1 Fructe  uscate  pere Fructe  uscate  pere, lipsite de

impurităţi ,insecte sau acarienii
vii,fără aditivi alimentari, ambalate
de producător în saci de hîrtie
destinată produselor alimentare,
etichetate, cu greutatea pînă la
10,0kg. H.G.nr.1523 din
29.12.2007
”Fructe şi legume uscate
(deshidrate)”.  Legea nr.78 din
18.03.2004 „Privind produsele
alimentare „ grafic 1 /lună,pînă la
data de 10 a lunii   conform
comenzilor, de la ora 8.00-17.00, la
depozit instituțiilor

15000000-8

42 Fructe  uscate mere
1000.00Kilogram42.1 Fructe  uscate mere Fructe  uscate mere, lipsite de

impurităţi ,insecte sau acarienii
vii,fără aditivi alimentari, ambalate
de producător în saci de hîrtie
destinată produselor alimentare,
etichetate, cu greutatea pînă la
10,0kg. H.G.nr.1523 din
29.12.2007
”Fructe şi legume uscate
(deshidrate)”.  Legea nr.78 din
18.03.2004 „Privind produsele
alimentare „ grafic 1 /lună,pînă la
data de 10 a lunii  conform
comenzilor, de la ora 8.00-17.00, la
depozit instituțiilor

15000000-8

43 Stafide brune în cutii de carton
1300.00Kilogram43.1 Stafide brune în cutii de carton Stafide brune în cutii de carton

ambalate de producător de la 5,0-
12kg. H.G.nr.1523 din 29.12.2007
”Fructe şi legume uscate
(deshidrate)” grafic  1/lună pînă la
data de 10 a lunii conform
comenzilor,
de la ora 8.00-17.00, la depozit
instituțiilor

15000000-8

44 Lămîie cu coarja subţire
4000.00Kilogram44.1 Lămîie cu coarja subţire Lămîie cu coarja subţire În cutii de

carton, calitative, de mărime medie.
H.G.nr.198 din 27.03.2017 „Fructe
şi legume proaspete destinate
consumului uman”. Grafic
1/săptămînă conform comenzilor,
de la ora 8.00-17.00
ziua de luni, la depozit instituțiilor

15000000-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

4000.00Kilogram44.1 Lămîie cu coarja subţire15000000-8

45 Banane de mărime medie
30000.00Kilogram45.1 Banane de mărime medie Banane de mărime medie calitative

20-30 cm/ buc.în cutii de carton .
H.G.nr.198 din 27.03.2017 „Fructe
şi legume proaspete destinate
consumului uman”. Grafic
1/săptămînă conform comenzilor de
la ora 8.00-17.00 ziua de luni la
depozit instituțiilor

15000000-8

46 Mere cu greutatea nu mai puţin de 130-150
gr/buc

70000.00Kilogram46.1 Mere cu greutatea nu mai puţin de 130-150
gr/buc

Mere cu greutatea nu mai puţin de
130-150 gr/buc, ambalate în cutii de
carton 20-25kg. Mere
întregi,sănătoase ,curate, fără
corpuri străine vizibile, fără urme
de atacuri de boli şi dăunători , fără
umiditate externă în exes, fără
miros sau gust străin, să reziste la
transport şi manipulare.H.G.nr.198
din 27.03.2017 „Fructe şi legume
proaspete destinate consumului
uman Legea nr.78 din 18.03.2004
„privind produsele alimentare”.
Grafic 1/săptămănă
conform comenzilor, de la ora 8.00-
17.00 ziua de luni la depozit
instituțiilor

15000000-8

47 Bostan (dovleac)
8000.00Kilogram47.1 Bostan (dovleac) Bostan (dovleac) de mărime medie

de la 2.0-3.0kg în cutii de carton.
H.G.nr.198 din 27.03.2017 „Fructe
şi legume proaspete destinate
consumului uman”  Grafic
1/săptămînă conform comenzilor,
de la ora 8.00-17.00
ziua de vineri  la depozit
instituțiilor

15000000-8

48 Cartofi
140000.00Kilogram48.1 Cartofi Cartofi cu calibru nu mai puţin de

50mm diametru, calitativi, ambalaţă
în saci de la 25-30kg., etichetate.
Tuberculi întregi, uscaţi,
necontaminaţi, sănătoşi, fără atacuri
de boli sau insecte care să le facă
improprii consumului, fără urme
vizibile de substanţe străine, fără
vătămări produse de frig.
Nu se admit tuberculi de cartofi
uscaţi cu semne de putrezire,
degeraţi sau de orice altă alterare
care le face inapt de utilizare. Se
permit tuberculi cu noduli, iar
suprafaţa verde să nu depăşească
1/4din suprafaţa tuberculului.
H.G.nr.198 din 27.03.2017 „Fructe
şi legume proaspete destinate
consumului uman Legea nr.78 din
18.03.2004 „privind produsele
alimentare „. grafic 1/săptămînă
conform comenzilor, de la ora 8.00-

15000000-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

140000.00Kilogram48.1 Cartofi 17.00 ziua de luni
la depozit instituțiilor

15000000-8

49 Varză cu greutatea nu mai puţin de 1,50kg.
46000.00Kilogram49.1 Varză cu greutatea nu mai puţin de 1,50kg. Varză cu greutatea nu mai puţin de

1,50kg.,calitativă, ambalată în saci
de la 20-30kg, etichetate. Căpăţini
proaspete, întregi, sănătoase, curate,
pe deplin formate,   tipicesoiurilor
botanice după culoare şi formă, fără
atacuri de boli sau insecte care să le
facă improprii consumului, fără
urme vizibile de substanţe străine,
fără vătămări produse de frig. Vaza
trebue să fie curaţită de frunze pînă
la frunzele de culoare verde sau
albe bine strînse ce formează
căpăţina .H.G.nr.198din
27.03.2017  „Fructe şi legume
proaspete destinate consumului
uman Legea nr.78 din 18.03.2004
„privind produsele alimentare„
grafic 1/săptămînă conform
comenzilor, de la ora 8.00-17.00
ziua de luni la depozit instituțiilor

15000000-8

50 Sfeclă  roşie
22000.00Kilogram50.1 Sfeclă  roşie Sfeclă  roşie cu greutatea nu mai

puţin de 200gr., calitativă,ambalată
în saci de la 20-25kg.,etichetată.
Rădăcina proaspătă, întreagă
,sănătoasă,curată,fără vătămări
cauzate de insectele dăunătoare,
fărăumeditate exesivă la suprafaţă,
fără vătămări, cu oformă şi
coloraţie tipică pentru sorturile de
sfeclă, cu lungimea de tulpini
rămase nu mai mult de 2,0cm sau
fără tulpini. Se permit abateri de la
formă tipică, dar nu urîte.Se permit
rădăcini cu crăpături vindecate,
astfel încît să nu desfigureze forma
tipică.H.G.nr.198 din 27.03.2017
„Fructe şi legume proaspete
destinate consumului uman, Legea
nr.78 din 18.03.2004 „privind
produsele alimentare „. Grafic:
1/săptămănă conform comenzilor,
de la ora 8.00-17.00 ziua de luni la
depozit instituțiilor.

15000000-8

51 Ceapă
28000.00Kilogram51.1 Ceapă Ceapă, cu calibru nu mai puţin de

40 mm diametru ,calitativă,
ambalată în saci de la 15-20kg.,
etichetate. Bulbii de ceapă trebue să
fie:intacţi,sănătoşi, fără atacuri de
boli sau insecte care să le facă
improprii consumului, curaţi, fără
urme vizibile de substanţe
străine,fără vătămări produse de
frig, suficient de uscaţi în stadiul de
utilizare prevăzut( cel puţinprimele
straturi exterioare ale învelişului şi
tulpinile trebuie să fie complet

15000000-8
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măsura

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

28000.00Kilogram51.1 Ceapă uscate), fără tulpini false sau tari,
fără insecte dăunătoare, fără
vătămări cauzate de insecte
dăunătoare, fără umeditate exesivă
la suprafaţă, fără miros şi gust
străin.Tulpinile trebuie să fie sucite
sau tăiate de maximum 6 cm.
lungime. H.G.nr.198 din
27.03.2017 „Fructe şi legume
proaspete destinate consumului
uman Legea nr.78 din 18.03.2004
„privind produsele alimentare „.
Grafic 1/săptămănă conform
comenzilor, de la ora 8.00-17.00
ziua de luni la depozit

15000000-8

52 Morcov
27000.00Kilogram52.1 Morcov Morcov cu greutatea nu mai puţin

de 150gr/buc., calitativ, ambalat în
saci de la 15-20kg. , etichetate.
Rădăcina proaspătă, întreagă,
sănătoasă, curată, fără vătămări
cauzate de insectele dăunătoare,
fără umeditate excesivă la
suprafaţă, fără vătămări, cu o formă
şi coloraţie tipică pentru sorturile de
morcov de masă, cu lungimea de
tulpini rămase nu mai mult de
2,0cm sau fără tulpini.Se permit
abateri de la forma tipică, dar nu
urîte. Se permit rădăcini cu
crăpături vindecate, astfel încît să
nu desfigureze forma tipică. Se
permit rădăcini vindecate cu fisuri
naturale cu adîncimea nu mai mare
de 2-3mm în partea corticală,
formate în timpul formării
rădăcinii, rădăcini cu noduli minori,
formate ca urmare a dezvoltării
rădăcinilor laterale ce nu afectează
în mod semnificativ aspectul
rădăcinii.Portocalie,uniformă,
corespunzător speciei şi gradului de
maturitate al legumei. Consistenţa
tare, crocantă la exterior şi
suculentă la interior, fără urme de
putre zire .Specific pentru acest soi,
fără miros şi gust străin.H.G.nr.198
din 27.03.2017 „Fructe şi legume
proaspete destinate consumului
uman Legea nr.78 din 18.03.2004
„privind produsele alimentare „.
Grafic 1/săptămănă conform
comenzilor, de la ora 8.00-17.00
ziua de luni la depozit instituțiilor.

15000000-8

53 Conopidă
10000.00Kilogram53.1 Conopidă Conopidă fără frunze cu greutatea

nu mai puţin de 1,0kg, calitativă, în
cutii de carton. H.G.nr.198 din
27.03.2017 „Fructe şi legume
proaspete destinate consumului
uman Legea nr.78 din 18.03.2004
„privind produsele alimentare.
Grafic 1/săptămănă conform

15000000-8
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Specificarea tehnică deplină
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10000.00Kilogram53.1 Conopidă comenzilor, de la ora 8.00-17.00
ziua de vineri
la depozit instituțiilor.

15000000-8

54 Rădăcini de ţelină
2000.00Kilogram54.1 Rădăcini de ţelină Rădăcini de ţelină , amb. În cutii de

carton. H.G.nr.198 din 27.03.2017
„Fructe şi legume proaspete
destinate consumului uman Legea
nr.78 din 18.03.2004 „privind
produsele alimentare”. Grafic
1/săptămănă conform comenzilor,
de la ora 8.00-17.00 ziua de vineri
la depozit instituțiilor.

15000000-8

55 Păstări de fasole congelate  Amb.de la 2,0-
3,0kg

6000.00Kilogram55.1 Păstări de fasole congelate  Amb.de la 2,0-
3,0kg

Păstări de fasole congelate  Amb.de
la 2,0-3,0kg. Legea nr.78 din
18.03.2004 „privind produsele
alimentare. Grafic 1/săptămănă
conform comenzilor,
de la ora 8.00-17.00 ziua de vineri
la depozit instituțiilor.

15000000-8

56 Pătrungel proaspăt
600.00Kilogram56.1 Pătrungel proaspăt Pătrungel proaspăt. H.G.nr.198 din

27.03.2017 „Fructe şi legume
proaspete destinate consumului
uman Legea nr.78 din 18.03.2004
„privind produsele alimentare.
Grafic 1/săptămănă conform
comenzilor de la ora 8.00-17.00
ziua de luni la depozit instituțiilor.

15000000-8

57 Mărari proaspăt
600.00Kilogram57.1 Mărari proaspăt Mărari proaspăt. H.G.nr.198 din

27.03.2017 „Fructe şi legume
proaspete destinate consumului
uman Legea nr.78 din 18.03.2004
„privind produsele alimentare.
Grafic 1/săptămănă conform
comenzilor, de la ora 8.00-17.00
ziua de luni la depozit instituțiilor

15000000-8

58 Seminţe de in
300.00Kilogram58.1 Seminţe de in Seminţe de in amb. În pachete de

150-200gr. Legea nr.78 din
18.03.2004 „privind produsele
alimentare” Grafic 1/lună pînă la
data de 10 a lunii conform
comenzilor, de la ora 8.00-17.00 la
depozit instituțiilor.

15000000-8

59 Seminţe de susan
500.00Kilogram59.1 Seminţe de susan Seminţe de susan ambalate în

pachete de 150-200gr. Legea nr.78
din 18.03.2004 „privind produsele
alimentare” Grafic 1/lună pînă la
data de 10 a lunii conform
comenzilor, de la ora 8.00-17.00 la
depozit instituțiilor.

15000000-8

60 Chifle cu magiun din făină de grîu de
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

calitate superioară,
cu greutatea de la 70gr. -80gr.

900.00Bucată60.1 Chifle cu magiun din făină de grîu de calitate
superioară,
cu greutatea de la 70gr. -80gr.

Chifle cu magiun din făină de grîu
de calitate superioară,
cu greutatea de la 70gr. -
80gr./bucata,fiecare fiind ambalată
de către producător în peliculă
alimentară, etichetate. Valoarea
energetică la 100gr. produs nu mai
mult de 300Kkal.fără grăsimi
hidrogenizate. Pentru 5luni ianuarie
– mai anul 2019 şc.gr.124.
H.G.nr.775 din03.07.2007 “Produse
de panificaţie şi paste făinoase,
Legeanr.78 din18.03.2004”Privind
produse alimentare “Ordin MS
nr.904 din 17.09.2012 “Privind
aprobarea listei produselor
alimentare nerecomandate
preşcolarilor şi elevilor”.  Grafic
1/săptămînă Conform comenzilor
de la ora 8.00-09.00 ziua de luni  la
depozit instituțiilor.

15000000-8

61 Chiflă cu stafide  din făină de grîu de
calitate superioară,
cu greutatea de 70gr.- 80 gr

900.00Bucată61.1 Chiflă cu stafide  din făină de grîu de calitate
superioară,
cu greutatea de 70gr.- 80 gr

Chiflă cu stafide  din făină de grîu
de calitate superioară,
cu greutatea de 70gr.- 80 gr
/bucata,fiecare fiind ambalată de
către producător în peliculă
alimentară, etichetate. Valoarea
energetică la 100gr. produs nu mai
mult de 300Kkal.fără grăsimi
hidrogenizate. Pentru 5luni
ianuarie-mai anul 2019 şc.gr.124.
H.G.nr.775 din03.07.2007 “Produse
de panificaţie şi paste făinoase,
Legeanr.78 din18.03.2004”Privind
produse alimentare “Ordin MS
nr.904 din 17.09.2012 “Privind
aprobarea listei produselor
alimentare nerecomandate
preşcolarilor şi elevilor”. Grafic
1/săptămînă Conform comenzilor
de la ora 8.00-09.00 ziua de luni la
depozit instituțiilor.

15000000-8

62 Seminşe de floarea soarelui
400.00Kilogram62.1 Seminşe de floarea soarelui Seminşe de floarea soarelui

ambalate în pachete de 100-150gr.
Legea nr.78 din 18.03.2004
„privind produsele alimentare”.
Graficul 1/lună pînă la data de 10 a
lunii conform comenzilor, de la ora
8.00-17.00 la depozit instituțiilor.

15000000-8

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
01.01.2019-30.06.2019
DDP - Franco destinație vămuit
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Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

1 Garanția pentru ofertă Formularul garanției bancare, prezentată în modalitatea
prevăzută în F.3.2 sau transfer bancar confirmată prin
semnătură și ștampilă

Da

2 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (F.3.4) - original

Da

3 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

4 Actul care atestă dreptul de a livra
bunuri/lucrări/servicii

Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila
ofertantului

Nu

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

Nu se cere Nu

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

Nu se cere Nu

7 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

8 Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele
indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le
consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce
urmează a fi atribuit

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi
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

Nu

9 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 (F3.5) - original

Da

10 Oferta Original Da
11 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform

Formularului (F.3.3)
Da

12 Raportul financiar Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
candidatului

Da

13 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

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

Nu se cere Nu

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

Nu se cere Nu

16 Specificații de preț F4.2 Conform formularului F4.2 - original Da
17 Certificat de atribuire a contului bancar Copie – eliberată de banca deținătoare de cont Da
18 Certificare de efectuare sistematică a plății impozitelor,

contribuțiilor
Copie - eliberată de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea
certificatului - conform cerințelor Inspectoratului
Fiscal al RM)

Da

19 Autorizație sanitar veterinară pe unitate de transport ,
privind transportarea produselor alimentare

Copie – conform HG nr. 78 din 18.03.2004, art. 15
”privind produsele alimentare” și HG nr. 1209 din
08.11.2007, cap. VIII, ”cu privire la prestarea
serviciilor de alimentare publice”, confirmată prin
semnătură și ștampilă Participantului

Da

20 Autorizație sanitară de funcționare (pentru produse
alimentare - animaliere)

Copie – Legea nr. 231 din 23.09.2010 (p.17), sau
certificat de înregistrare oficială pentru siguranța
alimentelor, confirmată prin semnătură și ștampilă
Participantului

Da

21 Confirmare de deținere a stocului de făină de grâu, Copie – confirmată prin semnătură și ștampilă Da
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

necesară îndeplinirii contractului de achiziție pe o
perioadă de cel puțin 10 zile.

Participantului

22 Certificat de deţinere a abatorului sau contract cu
asemenea abator

Copie cu aplicarea ștampilei umede a participantului și
a deținătorului de abator

Da

23 Notă: Produsul alimentar să provină de la un singur
producător sau importator ( cu titlu de preferință)

Da

24 Nota: Garanţia de bună executare a contractului )Garanția de buna executare (emisă de o bancă
comercială) conform formularului F5.1 din secţiunea a
5-a – Formularul de contract sau b)Garanția de buna
executare prin transfer la contul autorităţii
contractante, conform următoarelor date bancare:
Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica,
c.f.: 1007601010448 Banca: Ministerul Finanțelor
Trezoreria de Stat
c.b.: MD87TRPCDV518410A00780AA
c.b.: TREZMD2X
cu nota “Garanția de bună executare” sau “Pentru
garanţia de bună executare la LP nr. ___________ din
___________. Original, cu aplicarea ștampilei umede a
băncii.

Da

25 Notă: Obligatoriu Toate formularele vor fi prezentate conform
Documentației standard pentru realizarea achizițiilor
publice de lucrări (Ordin Ministerul Finanțelor nr. 71
din 24.05.2016)
Toate foemularele vor fi completate fări nici o
modificare sau abatere de la original, spațiile goale
fiind completate cu informația solicitată.
Neconformarea cerințelor duce la descalificarea
Ofertei prezentate.

Da

26 Notă: Obligatoriu Prețurile propuse de către Operatorii economici
necesită să conține  2 cifre după virgulă. În caz dacă de
către operatorii economici vor fi propuse prețurile cu 4
cifre după virgulă oferta va fi respinsă ca
necorespunzătoare.
În cazul dacă prețurile propuse de către deferiți
operatori economici vor fi identice poziția o să fie
împărțită pe jumătate între operatorii economici cu
același preț.

Da

27 Specificații tehnică F4.1 Conform formularului F4.1 - original 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: Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica
Adresa: Bd. Traian 21/2
Tel.: achizitiidetsbotanica@gmail.com022 77 67 11 ,  Fax: 022 76 54 21 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: Bătrînac Iulia, contabil responsabil de achiziții publice

Setul de documente poate fi primit la adresa: bd. Traian 21/2 bir. 23 e-mail: achizitiidetsbotanica@gmail.com.
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: 26.10.2018 10:00
Primăria mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 83 cu 30 minute înainte de deschiderepe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 60 zile
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în prezenţa fizică  sau  prin  mijloace electronice a membrilor  grupului de lucru  al  autorității  contractanteOfertele vor fi deschise

şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie
26.10.2018 10:00la:
Primăria mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 83pe 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: Musteață Ion


