ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI
nr. 18/00125 din 16.01.2018
Denumirea autorităţii contractante:
Tip procedură achiziție:
Obiectul achiziției:
Cod CPV:
Data publicării anunțului de intenție:

Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica
Cerere a ofertelor de preţuri
Produse alimentare suplimentare pentru necesitatea IET subordonate DETS Botanica pentru
perioada 01.02.2018-30.06.2018
15000000-8
Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.: 5 din 16.01.2018.
"Produse alimentare suplimentare pentru necesitatea IET subordonate DETS Botanica pentru perioada
În scopul achiziţionării
01.02.2018-30.06.2018"
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:
Listă: Bunuri şi specificaţii tehnice
Nr. d/o
1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
măsura

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

1.1

Biscuiţi
15821200-1 Biscuiţi

Kilogram

1000.00 Biscuiţi pentru copii (fără adausuri
de grăsimi vegetale , ulei
hidrogenat ulei de palmier, lapte
condensat) în cutii de carton cu
greutatea de 4,0-5,0kg. Valoarea
energetică la 100gr. produs nu mai
mult de 300Kk.
Standard: 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
pentru perioada februarie – iunie
anului 2018
Livrarea la depozit instituțiilor.

2.1

Biscuiți din ovăs
15000000-8 Biscuiți din ovăs

Kilogram

1000.00 Biscuiţi din ovăs (fără adausuri de
grăsimi vegetale , ulei hidrogenat
ulei de palmier, lapte condensat) în
cutii de carton cu greutatea de 4,05,0kg. Valoarea energetică la
100gr. produs nu mai mult de
300Kk.
Standard: 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
pentru perioada februarie – iunie
anului 2018
Livrarea la depozit instituțiilor.

3.1

Castraveţi muraţi
15000000-8 Castraveţi muraţi

Kilogram

900.00 Castraveţi muraţi ambalaţi în
căldări de 10-20kg.
Standard: Legea nr.78 din
18.03.2004 „privind produsele
alimentare.
Grafic: 1/lună până data de 10 lunii
conform comenzilor, de la ora 8.0017.00 ziua de luni . pentru perioada
februarie – iunie anului 2018

2

3
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Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
măsura
Kilogram

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
900.00 Livrarea la depozit instituțiilor.

Cantitatea

3.1

15000000-8 Castraveţi muraţi

4.1

Roşii murate
15000000-8 Roşii murate

Kilogram

3000.00 Roşii murate ambalaţi în căldări de
10-20kg. Standard: Legea nr.78 din
18.03.2004 „privind produsele
alimentare.
Grafic: 1/lună până data de 10 lunii
conform comenzilor, de la ora 8.0017.00 ziua de luni pentru perioada
februarie – iunie anului 2018
Livrarea la depozit instituțiilor.

5.1

Varză murată
15000000-8 Varză murată

Kilogram

3000.00 Varză murată ambalat în căldări de
15-20kg. Standard: Legea nr.78 din
18.03.2004 „privind produsele
alimentare.
Grafic: 1/lună până data de 10 lunii
conform comenzilor, de la ora 8.0017.00 ziua de luni pentru perioada
februarie – iunie anului 2018
Livrarea la depozit instituțiilor.

6.1

Crupe de orz
15000000-8 Crupe de orz

Kilogram

1500.00 Crupe de orz, fără impurităţi,
ambalat în pachete de 1 kg.
Standard: GOST 5784-60. Grafic:
1/lună până la data de 10 al lunii de
la ora 8:00 până la 17:00 conform
comenzilor. Livrarea la depozit
instituțiilor.

7.1

Crupe de grâu sfărâmate
15000000-8 Crupe de grâu sfărâmate

Kilogram

3300.00 Crupe de grâu sfărâmate, fără
impurităţi ambalat în pachete de 1
kg. Standard: GOST 276-60.
Grafic: 1/lună până la data de 10 al
lunii de la ora 8:00 până la 17:00,
conform comenzilor. Livrarea la
depozit instituțiilor.

8.1

Crupe de porumb
15000000-8 Crupe de porumb

Kilogram

3000.00 Crupe de porumb, fără impurităţi
ambalat în pachete de 1 kg.
Standard: GOST 6002-69. Grafic:
1/lună până la data de 10 al lunii de
la ora 8:00 până la 17:00 conform
comenzilor. Livrarea la depozit
instituțiilor.

9.1

Arpacaș de orz
15000000-8 Arpacaș de orz

Kilogram

1000.00 Arpacaș de orz cu bob întreg, fără
impurităţi ambalat în pachete de 1
kg. Standard: GOST 5784-60.
Grafic: 1/lună, până la data de 10 al
lunii de la ora 8:00 până la 17:00
conform comenzilor. Livrarea la
depozit instituțiilor.

Ceai negru
15000000-8 Ceai negru

Kilogram

200.00 Ceai negru în pachete de 100 gr,
calitatea superioară. Standard: H.G.
nr. 206 din 11.03.2009 cu privire la
aprobarea Reglementării tehnice
„Cafea. Extracte de cafea şi de
cicoare. Ceaiuri şi produse de ceai”.
Grafic: 1/lună, până la data de 10 al
lunii de la ora 8:00 până la 17:00
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9
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10.1
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Nr. d/o
10.1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

15000000-8 Ceai negru

Unitatea de
măsura
Kilogram

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
200.00 conform comenzilor. Livrarea la
depozit instituțiilor.

Cantitatea

11
11.1

Cacao
15000000-8 Cacao

Kilogram

600.00 Cacao pudra în pachete de 100 gr.,
unt de cacao de la 17-22 %.
Standard: GOST 108-76. Grafic:
1/lună, până la data de 10 al lunii de
la ora 8:00 până la 17:00 conform
comenzilor. Livrarea la depozit
instituțiilor.

12
12.1

Drojdii
15000000-8 Drojdii

Kilogram

120.00 Drojdii pentru panificaţie presate în
pachete de 25 gr. Standard: GOST
171-81. Grafic: 1/lună, până la data
de 10 al lunii de la ora 8:00 până la
17:00 conform comenzilor.
Livrarea la depozit instituțiilor.

13
13.1

Banane
15000000-8 Banane

Kilogram

19000.00 Banane de mărime medie calitative
( fără pete negre) în stare proaspătă
20-30 cm/bucata, în cutii de carton.
În stare nealterabilă. Standard: H.G.
nr. 198 din 27.03.2017 cu privire la
aprobarea „Fructe şi legume
proaspete destinate consumului
uman”. Grafic: 1/săptămână de la
ora 8:00 până la 17:00 conform
comenzilor, ziua de luni.
Livrarea la depozit instituțiilor

14
14.1

Paste făinoase grupa “A”
15000000-8 Paste făinoase grupa “A”

Kilogram

7000.00 Paste făinoase grupa “A” clasa I
calitatea superioară, soiuri de grîu
tari, ambalate în pachete de 1,0kg.
în sortiment ( spachete, tăiței şi
diferite figurine).
Standard: H.G. nr. 775 din
03.07.2007 cu privire la aprobarea
Reglementării tehnice ”Produse de
panificație și paste făinoase”, SaN
piN 2.3.2.560-96 PCT 6.4.4.6.4.5.
Grafic: 1/lună, până la data de 10 al
lunii de la ora 8:00 până la 17:00
conform comenzilor. Livrarea la
depozit instituțiilor. Se livrează cu
transport specializat pentru
produsele de panificație.
Acte ce confirmă calitatea
produselor: Certificat de
conformitate; Certificat de
inofensivitate(pentru făina de grâu);
Certificat privind deținerea stocului
de făină necesar îndeplinirii
contractului de achiziție; Raport de
încercări pentru produse de
panificație ce confirmă calitatea
făinei de grâu,caractweristicile
fizico – chimice.

15
15.1

Chifle cu magiun din făină de grîu
15000000-8 Chifle cu magiun din făină de grîu

Bucată

800.00 Chifle cu magiun din făină de grîu
0,08 kg buc. Făină de grâu, calitatea
superioară, preparat cu ulei de
floarea soarelui, fiecare fiind
ambalată de către producător în
peliculă alimentară, etichetate.

pag. 4
Nr. d/o
15.1

16
16.1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

15000000-8 Chifle cu magiun din făină de grîu

Chifle cu stafide
15000000-8 Chifle cu stafide

Unitatea de
măsura
Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
800.00 Valoarea energetică la 100gr.
produs nu mai mult de 300Kkal.fără
grăsimi hidrogenizate. Pentru 4 luni
februarie – mai anul 2018 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 8:009:00 ziua de luni.
Livrarea la depozit instituțiilor. Se
livrează cu transport specializat
pentru produsele de panificație.
Certificat de conformitate;
Certificat de inofensivitate (pentru
făina de grâu); Certificat privind
deținerea stocului de făină necesar
îndeplinirii contractului de
achiziție.

Cantitatea

Bucată

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
01.02.2018- 30.06.2018
DDP - Franco destinație vămuit
Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

800.00 Chifle cu stafide 0,07 kg/buc
valoarea energetică la 100 gr -300
Kkal. Făină de grâu, calitatea
superioară, preparat cu ulei de
floarea soarelui fiecare fiind
ambalată de către producător în
peliculă alimentară, etichetate.
Valoarea energetică la 100gr.
produs nu mai mult de 300Kkal.
fără grăsimi hidrogenizate. Pentru 4
luni februarie – mai anul 2018
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 8:009:00 ziua de luni.
Livrarea la depozit instituțiilor. Se
livrează cu transport specializat
pentru produsele de panificație.
Certificat de conformitate;
Certificat de inofensivitate (pentru
făina de grâu); Certificat privind
deținerea stocului de făină necesar
îndeplinirii contractului de achiziție
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Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

1
2
3

Oferta
Informații generale despre ofertant
Garanția pentru ofertă

4

Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

5

Dovada înregistrării persoanei juridice, în
conformitatecu prevederile legale din ţara în care
ofertantul estestabilit

6

Actul care atestă dreptul de a
livrabunuri/lucrări/servicii
Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de
laprocedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18
dinLegea nr. 131 din 03.07.2015
Raportul financiar

7

8
9

10

11

12
13
14

15

Cerințe suplimentare față de document

Obligativitatea

Original forma F3.1
Original - potrivit modelului din F.3.3
Formularul garanției bancare, prezentată în modalitatea
prevăzută în F.3.2
Declarație pe proprie răspundere, completată în
conformitate cu Formularul (F.3.4) - original
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
Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila
ofertantului
Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului ( F3.5)

Da
Da
Da

Ultimul raport financiar Copie – confirmată prin
semnătura şi ştampila candidatului
Certificare de efectuare sistematică a plății
Copie - eliberată de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea
impozitelor,contribuțiilor
certificatului - conform cerințelor Inspectoratului
Fiscal al RM)
Autorizație sanitar veterinară pe unitate de transportsau Copie – conform HG nr. 78 din 18.03.2004, art. 15
privind transportarea produselor alimentare
”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
Certificat pentru confirmarea capacității
Original – eliberat de Participant, care reflectă
executăriicalitative a contractului de achiziție
următoarea informație: experiența, acumulată,
performanțele, volumul de producere, desfacere,
numărul și calificarea personalului angajat, dotarea
tehnică, informații despre contractele executate în
ultimii 3 ani ( cu excepție contractelor încheiate cu
DETS Botanica), lipsa reclamațiilor de la beneficiarii
de stat
Specificații de preț F4.1
Conform formularului F4.1 - original
Specificații de preț F4.2
Conform formularului F4.2 - original
Certificat de
Certificat de conformitate eliberat de Organismul
inofensivitate/calitate/conformitate/sanitarveterinar,
Național de Certificare a conformității produselor
declarația de conformitate (după caz)
acreditat de Sistemul Național de Acreditare - copie
confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului
Notă
Garanția de bună execuție
Contractul va fi însoțit de o Garanție de bună execuție
(emisă de o bancă comercială) conform formularului
F3.6 sau Garanția de bună execuție prin transfer la
contul autorității contractante, conform următoarelor
date bancare: Beneficiarul plăţii: Direcţia Educaţie,
Tineret şi Sport al sectorului Botanica
Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria
de Stat
Codul fiscal: 1007601010448
Contul de decontare/trezorerial:
MD87TRPCDV518410A00780AA
Contul bancar: 226614 cu nota “Pentru garanția de
buna execuție a contractului nr._____ din ”

Da
Da

Da
Da

Da
Da

Da

Da

Da
Da
Da

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.:
022 77 67 11
, Fax:
022 76 54 21
, E-mail: achizitiidetsbotanica@gmail.com
Numele şi funcţia persoanei responsabile: Frunză Inna, jurisconsult
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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:
24.01.2018 10:00
pe adresa: DETS sectorul Botanica, bd. Traian,21/2, et.2, bir.23, prezentarea ofertelor până la ora 09:15
NOTĂ: În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnată
în original precum și documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoaredin data desfășurării procedurii.
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
Termenul de valabilitatea a ofertelor:

45

zile

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie
la:
24.01.2018 10:00
pe adresa: Primăria Municipiului Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 83, deschiderea va avea loc la ora 10:00
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

