ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip LICITAŢIE PUBLICĂ
nr. 17/03338 din 29.09.2017
Denumirea autorităţii contractante:
Tip procedură achiziție:
Obiectul achiziției:
Cod CPV:

Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani
Licitaţie publică
Produse alimentare pentru instituțiile de învățămînt timpuriu din subordinea DETS sect.
Buiucani (noiembrie-decembrie 2017)
15000000-8

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.: 78 din 29.09.2017.
"Produse alimentare pentru instituțiile de învățămînt timpuriu din subordinea DETS sect. Buiucani
În scopul achiziţionării
(noiembrie-decembrie 2017)"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
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
1.1

2
2.1

3
3.1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Pîine din făină de grîu calitate superioară
15000000-8 Pîine din făină de grîu calitate superioară

Pîine din amestec de făină de grîu calitatea
II şi făină de secară
15000000-8 Pîine din amestec de făină de grîu calitatea II
şi făină de secară

Carne de vită refrigerată
15000000-8 Carne de vită refrigerată

Unitatea de
măsura

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

Bucată

20000.00 Franzelă feliată, din făină de grîu
calitate superioară, 0.430 kg/buc.,
fortificata cu acid folic si Fe+.
Caracteristici fizico-chimici pentru
100 gr. de produs: - Fier-2,2mg; Acid Folic-0,1mg; Se livrează cu
transport specializat pentru
produsele de panificaţie, zilnic de la
06:30 pînă la ora 08:00 dimineaţă.
HG. 775 din 03.07.2007 Acte ce
confirmă calitatea produselor: Certificat de conformitate; Certificat de inofensivitate (la făina
de grîu); - Certificat privind
deținerea stocurilor de făină necesar
îndeplinirii contractului de
achiziție; - Raport a încercărilor de
laborator; Ambalaj ermetic

Bucată

7000.00 Pîine din amestec din faina de griu
cal.2 si faina de secara, feliată,
0,500kg/buc. Se livrează cu
transport specializat pentru
produsele de panificaţie, zilnic de la
06:30 pînă la ora 08:00 dimineaţă.
HG. nr.775 din 03.07.2007. Acte ce
confirmă calitatea produselor: Certificat de conformitate; Certificat de inofensivitate (la făina
de secară); - Certificat privind
deținerea stocurilor de făină necesar
îndeplinirii contractului de
achiziție; - Raport a încercărilor de
laborator; Ambalaj ermetic

Kilogram

3200.00 Carne de bovină refrigerate,
calitatea I, de animale tinere,
dezosată, fără tendoane. Grafic de
livrare 1/ săptămînă conform
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Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

Unitatea de
măsura
Kilogram

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
3200.00 comenzilor. Se livrează cu transport
care necesită regim termic special.
HG. nr. 696 din 04.08.2010. Acte
ce denota calitatea produsului: Certificat de conformitate; Contract pentru executarea
investigațiilor de laborator;
Ambalată în caserole a cîte 2kg, în
atmosferă controlată ATC

Cantitatea

3.1

15000000-8 Carne de vită refrigerată

4.1

Drojdie presată
15000000-8 Drojdie presată

Kilogram

50.00 Grafic de livrare 1/ săptămînă
conform comenzilor DETS s.
Buiucani. GOST 171-81 Acte ce
denota calitatea produselor: Certificat de inofensivitate;
Ambalaj de 50-500 gr.

5.1

Morcovi
15000000-8 Morcovi

Kilogram

2000.00 ntregi, sănătoși, curați, neramificaţi,
lipsiţi de rădăcini secundare,
neatacat de vătămători, cu diametru
de 4-5 cm şi lungimea de 10-15 cm.
Grafic de livrare 1/ săptămînă
conform comenzilor DETS s.
Buiucani. HG. nr 929 din
31.12.2009 Acte ce denota calitatea
produselor - Certificat de
inofensivitate; Saci de mărime
medie 5kg-15kg.

6.1

Ceapa uscata proaspata
15000000-8 Ceapa uscata proaspata

Kilogram

2000.00 Uscată fără colet, curată netăcată de
vătămători, fără lovituri şi
deteriorări cu diametru de 5-6 cm.
Grafic de livrare 1/ săptămînă
conform comenzilor DETS
s.Buiucani. HG. nr 929 din
31.12.2009. Acte ce denota
calitatea produselor: - Certificat de
inofensivitate;
- Saci de mărime medie 5kg-15kg.

7.1

Sfecla roşie
15000000-8 Sfecla roşie

Kilogram

2000.00 Întregă, sănătoasă, curată, neatăcată
de vătămători, cu diametru de 8-10
cm. Grafic de livrare 1/ săptămînă
conform comenzilor DETS
s.Buiucani. HG. nr 929 din
31.12.2009: Acte ce denota
calitatea produsului: - Certificat de
inofensivitate; Saci de mărime
medie 5kg-15kg.

8.1

Varza proaspătă
15000000-8 Varza proaspătă

Kilogram

2000.00 Varza proaspătă Întregă, sănătoasă,
curată, neatacată de vătămători,
necrăpată, fără orice fel de materii
străine vizbile, fără lovituri, cu
căpăţina nu mai mică de 2 kg.
Grafic de livrare 1/ săptămînă
conform comenzilor DETS s.
Buiucani. HG. nr 929 din
31.12.2009 Acte ce denota calitatea
produsului: - Certificat de
inofensivitate; Saci de mărime
medie 5kg-15kg.

9.1

Orez cu bob rotund șlefuit
15000000-8 Orez cu bob rotund șlefuit

Kilogram

3000.00 Rotund, şlefuit, calitatea I, curat,
fără impurităţi. Grafic de livrare,

4

5

6

7

8

9
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Nr. d/o
9.1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

15000000-8 Orez cu bob rotund șlefuit

10
10.1

Banane
15000000-8 Banane

11
11.1

Ulei rafinat dezodorizat
15000000-8 Ulei rafinat dezodorizat

12
12.1

Unitatea de
măsura
Kilogram

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
3000.00 conform comenzilor DETS s.
Buiucani. HG. 291 din 22.04.2014.
Acte ce confirma calitatea
produsului: - Certificat de
inofensivitate; Paket 1 kg

Cantitatea

Kilogram

3000.00 De mărime medie 180-200 gr., de
culoare galbenă, fără pete maronii,
fără paraziți, fără deteriorări cauzate
de paraziți, fără infecție fungică sau
desicare, fără lovituri, fără
deteriorări cauzate de temperaturile
joase, fără umeditate exterioară
anormală, fără miros și/sau gust
străin. Livrarea, 1 dată în săptămînă
și la comanda DETS sect. Buiucani.
HG nr. 929 din 31.12.2009. Acte ce
denota calitatea produsului: Certificat de inofensivitate; Lăzi 510 kg

Litru

1500.00 Rafinat, dezodorizat. HG. 434 din
27.05.2010 Acte ce denota calitatea
produsului: - Certificat de calitate; Certificat de inofensivitate; - Raport
de încercări; Butelii de 1 litru.

Mere proaspete
15000000-8 Mere proaspete

Kilogram

6000.00 Întregi, sănătoase, sînt excluse
produsele atinse de putregai sau alte
alterări din cauza cărora ar deveni
improprii pentru consum, curate,
lipsite de materii străine vizibile,
fără boli, neatacate de vatamatori,
făra lovituri si deteriorari, să nu
prezinte umeditate exterioară
anormală, să fie lipsite de mirosuri
și/sau gusturi străine, cu un
diametru nu mai mic de 6 cm.
Livrarea se va face 1/saptamina,
luni-marti si la comanda DETS s.
Buiucani. HG nr. 929 din
31.12.2009. Acte ce denota
calitatea produsului: -Certificat de
inofensivitate; Lăzi de mărime
medie 5-10kg

13
13.1

Fileu din piept de pui refrigerat
15000000-8 Fileu din piept de pui refrigerat

Kilogram

3200.00 Fileu din piept de pui, refrigerat,
făra os, calitate superioară. Se
livrează cu transport care necesită
regim termic special 1/săptămînă la
solicitarea DETS s. Buiucani. HG.
696 din 04.08.2010. Acte ce denota
calitatea produsului: - Certificat
de conformitate; Certificat sanitarveterinar; -Contract pentru
executarea investigațiilor de
laborator; - Contract de prestare a
serviciilor de prelucrare a cărnii de
pasăre; Pachet de 1-5 kg

14
14.1

Pui refrigerat cu fierberă rapidă
15000000-8 Pui refrigerat cu fierberă rapidă

Bucată

5600.00 Calitate superioară. Se livrează cu
transport care necesită regim termic
special 1/săptămînă la solicitarea
DETS s. Buiucani. HG. 696 din
04.08.2010. Acte ce denota
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Nr. d/o
14.1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

15000000-8 Pui refrigerat cu fierberă rapidă

15
15.1

Zahăr tos rafinat
15000000-8 Zahăr tos rafinat

16
16.1

Ouă de găină dietice
15000000-8 Ouă de găină dietice

17
17.1

Unitatea de
măsura
Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
5600.00 calitatea produsului: - Certificat
de conformitate; Certificat sanitarveterinar; - Contract pentru
executarea investigațiilor de
laborator; - Contract de prestare a
serviciilor de prelucrare a cărnii de
pasăre; Pachet de 1,5-2,5 kg/buc

Cantitatea

Kilogram

7000.00 Grafic de livrare, conform
comenzilor DETS s. Buiucani. HG.
774 din 03.07.2007. Acte ce denota
calitatea produsului: -Certificat de
conformitate; - Certificat de
inofensivitate; Pachet de 1kg

Bucată

60000.00 Dietice, cu greutatea de nu mai
puţin de 63gr/buc., curate, întregi și
fără fisuri. Se livrează cu transport
care necesită regim termic special
1/săptămînă la solicitarea DETS s.
Buiucani. HG. nr.1208 din
27.10.2008. Acte ce denota
calitatea produsului: - Pașaportul
calității (eliberat de întreprinderea
furnizor); - Certificat sanitar veterinar (eliberat de ANSA); În
cutii speciale pentru produsul
respectiv.

Lapte, 1,5%
15000000-8 Lapte, 1,5%

Litru

50000.00 Lapte 1,5% grasime - în pachete
nedeteriorat, integru. Se livrează cu
transport specializat pentru
produsele lactate, care necesită
regim termic special. Grafic de
livrare 4/ săptămînă, de la ora 07:00
- 09:00 dimineaţă conform
comenzilor DETS s. Buiucani. HG.
611 din 05.07.2010 Acte ce denota
calitatea produsului: -Declarația sau
certificatul de conformitate; Contract pentru executarea
investigațiilor de laborator;
Certificat sanitar-veterinar; Pachet
1 litru.

18
18.1

Chefir1 %
15000000-8 Chefir1 %

Litru

12000.00 Grăsimea 1%. Se livrează cu
transport care necesită regim termic
special 2/săptămînă de la ora 07:00
- 09:00 dimineaţă la solicitarea
DETS s. Buiucani. HG. 611 din
05.07.2010. Actele ce denota
calitatea produselor: -Declarația sau
certificatul de conformitate;
Certificat sanitar-veterinar; Contract pentru executarea
investigațiilor de laborator; Pachet
0,500 kg

19
19.1

Brînză de vaci 5%
15000000-8 Brînză de vaci 5%

Kilogram

7000.00 Grăsimea 5%. Se livrează cu
transport care necesită regim termic
special 2/săptămînă de la ora 07:00
- 09:00 dimineaţă la solicitarea
DETS s. Buiucani. HG.nr 611 din
05.07.2010. Actele ce denota
calitatea produsului: -Declarația sau
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Nr. d/o
19.1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

15000000-8 Brînză de vaci 5%

Unitatea de
măsura
Kilogram

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
7000.00 certificatul de conformitate;
Certificat sanitar-veterinar; Contract pentru executarea
investigațiilor de laborator; Pachet
0,500 kg

Cantitatea

20
20.1

Unt 72,5%
15000000-8 Unt 72,5%

Kilogram

3600.00 Grăsimea 72,5%, fără adaos de
grăsimi vegetale. Se livrează cu
transport care necesită regim termic
special 1/săptămînă de la ora 07:00
- 09:00 dimineaţă la solicitarea
DETS s. Buiucani. HG. 611 din
05.07.2010. Acte ce denota
calitatea produsului: -Declarația sau
certificatul de conformitate;
Certificat sanitar - veterinar; Contract pentru executarea
investigațiilor de laborator; Pachet
0,200 kg

21
21.1

Smîntînă 15%
15000000-8 Smîntînă 15%

Kilogram

2700.00 Grăsimea 15%. Se livrează cu
transport care necesită regim termic
special 2/săptămînă de la ora 07:00
- 09:00 dimineaţă la solicitarea
DETS s. Buiucani. HG.nr 611 din
05.07.2010. Acte ce denota
calitatea produsului: -Declarația sau
certificatul de conformitate;
Certificat sanitar - veterinar; Contract pentru executarea
investigațiilor de laborator; Pahar
0,350 kg

22
22.1

Brînză cu cheag tare
15000000-8 Brînză cu cheag tare

Kilogram

1000.00 Grăsimea 45%, fără adaos de
grăsimi vegetale. Se livrează cu
transport care necesită regim termic
special 1/săptămînă de la ora 07:00
- 09:00 dimineaţă la solicitarea
DETS s. Buiucani. HG. nr 611 din
05.07.2010. Acte ce denota
calitatea produsului: -Declarația sau
certificatul de conformitate;
Certificat sanitar-veterinar;
Contract pentru executarea
investigațiilor de laborator;
Ambalaj de pelicolă alimentară a
cîte 1-5 kg

23
23.1

Pește
15000000-8 Pește

Kilogram

4000.00 Congelat “Hek” fără cap, coadă şi
fără măruntaie, cu greutatea de la
500gr/buc.
Ambalat în cutii 1-5kg.
Se livrează cu transport care
necesită regim termic special, 1
dată pe săptămînă sau la solicitarea
DETS s. Buiucani.
Acte ce denotă calitatea produsului:
certificat sanitar-veterinar și
certificat de calitate (sau
conformitate).

24
24.1

Magiun din fructe
15000000-8 Magiun din fructe

Kilogram

500.00 Magiun din fructe în asortiment
(mere pere, caise şi prune)
sterilezat, calitatea I. Grafic de
livrare, conform comenzilor DETS
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Nr. d/o
24.1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

15000000-8 Magiun din fructe

Unitatea de
măsura
Kilogram

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
500.00 s. Buiucani. HG.nr 216 din
27.02.2008. Acte ce denota
calitatea produsului: - Certificat
de conformitate; - Certificat de
inofensivitate; Borcane 0,700 kg

Cantitatea

25
25.1

Suc din fructe in asortiment
15000000-8 Suc din fructe in asortiment

Litru

9000.00 Suc din fructe 100%, limpezit, fără
zahăr, fără conținut de îndulcitori
artificiali. Grafic de livrare,
conform comenzilor DETS s.
Buiucani. HG. nr 1111 din
06.12.2010. Acte ce denota
calitatea produsului: - Certificat de
conformitate; -Certificat de
inofensivitate; Tetrapac 1 litru.

26
26.1

Suc de tomate
15000000-8 Suc de tomate

Litru

2000.00 Suc din tomate 100%, fără zahăr,
fără conținut de îndulcitori
artificiali. Grafic de livrare,
conform comenzilor DETS s.
Buiucani. HG. nr 1111 din
06.12.2010. Acte ce denota
calitatea produsului: - Certificat de
conformitate (de calitate); Certificat de inofensivitate;
Tetrapac 1 litru.

27
27.1

Rosii in suc
15000000-8 Rosii in suc

Kilogram

1500.00 Grafic de livrare, conform
comenzilor DETS s. Buiucani.
GOST 7231-90. Acte ce denota
calitatea produsului: -Certificat de
conformitate; -Certificat de
inofensivitate; Borcane 0,720 kg

28
28.1

Mazare verde conservata
15000000-8 Mazare verde conservata

Kilogram

1000.00 Grafic de livrare, conform
comenzilor DETS s. Buiucani.
GOST 6201-68 Acte ce denota
calitatea produsului: -Certificat de
conformitate; -Certificat de
inofensivitate; Borcane 0,700 kg.

29
29.1

Arpacaș (goabe întregi șlefuite)
15000000-8 Arpacaș (boabe întregi șlefuite)

Kilogram

1000.00 Șlefuit, curat, fără impurităţi. Grafic
de livrare, conform comenzilor
DETS s. Buiucani. HG. 291 din
22.04.2014. Acte ce confirma
calitatea produsului: - Certificat de
conformitate; - Certificat de
inofensivitate; Paket 1 kg

30
30.1

Crupe de grîu
15000000-8 Crupe de grîu

Kilogram

2000.00 Curată, fără impurităţi. Grafic de
livrare, conform comenzilor DETS
s. Buiucani. GOST 276-60. Acte ce
denota calitatea produsului: Certificat de conformitate; Certificat de inofensivitate; Paket 1
kg

31
31.1

Conopidă
15000000-8 Conopidă

Kilogram

1800.00 Curată, lipsită de orice materii
străine vizibile, fără vătămături,
fără pete maronii. De greutate 1,02,0 kg/bucata. Ambalaj - lăzi a cîte
5-10 kg. Livrarea - 1
dată/săptămînă și la comanda DETS
sect. Buiucani. Acte ce determină
calitatea produselor: certificat de
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Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

31.1
32
32.1

15000000-8 Conopidă
Rădăcini de țălină
15000000-8 Rădăcini de țălină

33
33.1

Unitatea de
măsura
Kilogram

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
1800.00 inofensivitate.

Cantitatea

Kilogram

1500.00 Curată, mărimea de 0,5 - 1kg
bucata, lipsită de orice materii
străine vizibile. Livrarea - 1
dată/săptămînă și la comanda DETS
sect. Buiucani. Acte ce denotă
calitatea produsului: Certificat de
inofensivitate.

Stafide
15000000-8 Stafide

Kilogram

800.00 Cu caracteristici organoleptice
corespunzătoare, uscate suficient
pînă la nivelul ce permite
menţinerea calităţii produsului,
lipsite de miros şi sau de gust
străine,lipsite de defecte care să le
facă improprii pentru consum,
curate, lipsite de impurităţi
minerale vizibile pe suprafaţa
produsului sau organoleptic
perceptibile, lipsite de impurităţi
metalice, lipsite de corpuri străine
vizibile care prezintă oarecare
pericol pentru viaţa şi sănătatea
copiilor, sănătoase, sînt excluse
produsele atinse de putregai sau
alteraţii care să le facă improprii
consumului, lipsite de insecte sau
acarieni. Ambalaj 3-5kg. Livrarea 1
dată pe lună și la comanda DETS
sect. Buiucani. HG 1523 din
29.12.2007. Acte ce denotă
calitatea produselor: Certificat de
conformitate, certificat de
inofensivitate.

34
34.1

Semințe de susan
15000000-8 Semințe de susan

Kilogram

400.00 Cu caracteristici organoleptice
corespunzătoare, uscate suficient
pînă la nivelul ce permite
menţinerea calităţii produsului,
lipsite de miros şi sau de gust
străine,lipsite de defecte care să le
facă improprii pentru consum,
curate, lipsite de impurităţi
minerale vizibile pe suprafaţa
produsului sau organoleptic
perceptibile, lipsite de impurităţi
metalice, lipsite de corpuri străine
vizibile care prezintă oarecare
pericol pentru viaţa şi sănătatea
copiilor, sînt excluse produsele
atinse de putregai sau alteraţii care
să le facă improprii consumului,
lipsite de insecte sau acarieni.
Ambalaj 0.5 kg. Livrarea 1 dată pe
lună și la comanda DETS sect.
Buiucani. HG 1523 din 29.12.2007.
Acte ce denotă calitatea produselor:
Certificat de conformitate, crtificat
de inofensivitate.

35
35.1

Scorțișoară
15000000-8 Scorțișoară

Kilogram

200.00 Cu caracteristici organoleptice
corespunzătoare, măcinată, uscată
suficient pînă la nivelul ce permite
menţinerea calităţii produsului,
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Nr. d/o
35.1

Cod CPV

Denumire: Bunuri solicitate

15000000-8 Scorțișoară

Unitatea de
măsura
Kilogram

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă
200.00 lipsite de miros şi sau de gust străin,
lipsite de impurităţi metalice, lipsite
de corpuri străine vizibile care
prezintă oarecare pericol pentru
viaţa şi sănătatea copiilor, sînt
excluse produsele atinse de putregai
sau alteraţii care să le facă
improprii consumului, lipsite de
insecte sau acarieni. Ambalaj 0.5
kg. Livrarea 1 dată pe lună și la
comanda DETS sect. Buiucani. HG
1523 din 29.12.2007. Acte ce
denotă calitatea produselor:
Certificat de conformitate, crtificat
de inofensivitate.

Cantitatea

36
36.1

Dovleac
15000000-8 Dovleac

Kilogram

2000.00 De mărime medie 3-5kg/buc, de
culoare galben, neatăcat de
vătămători, fără pete maronii, în
lăzi. Grafic de livrare 1 dată
săptămînă conform comenzilor
DETS s. Buiucani. Acte ce denotă
calitatea produselor: Certificat de
inofensivitate.

37
37.1

Lămîie
15000000-8 Lămîie

Kilogram

1500.00 De mărime medie, de culoare
galbenă, fără pete maronii, ambalat
în lăzi. Grafic de livrare 1 dată pe
săptămînă, conform comenzilor
DETS s.Buiucani.
H.G. nr. 929 din 2009. Acte ce
denotă calitatea produsului:
Certificat de inofensivitate.

38
38.1

Cartofi
15000000-8 Cartofi

Kilogram

7000.00 Întregi, sănătoși, curaţi, neatacaţi de
vătămători, fără umeditate
exterioară anormală, cu un diametru
nu mai mic de 8 cm. Ambalaj saci
de mărime medie 5kg-10kg. Grafic
de livrare 1 dată pe săptămînă
conform comenzilor DETS s.
Buiucani. HG. nr 929 din
31.12.2009 Acte ce denota calitatea
produsului: - Certificat de
inofensivitate;

39
39.1

Frunze de dafin
15000000-8 Frunze de dafin

Kilogram

30.00 Uscate suficient pînă la nivelul ce
permite menţinerea calităţii
produsului, lipsite de impurităţi
metalice, lipsite de corpuri străine
vizibile care prezintă oarecare
pericol pentru viaţa şi sănătatea
copiilor, sînt excluse produsele
atinse de putregai sau alteraţii care
să le facă improprii consumului,
lipsite de insecte sau acarieni.
Ambalaj 100-200 gr. Livrarea 1
dată pe lună și la comanda DETS
sect. Buiucani. Acte ce denotă
calitatea produselor: Certificat de
conformitate, crtificat de
inofensivitate.

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
Pînă la 31.12.2017
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Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

1
2

Certificat de atribuire a contului bancar
Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor
către Bugetul Public Național
Autorizație sanitară-veterinară pe unitatea de transport
Autorizație sanitară de funcționare (eliberat de ANSA)
Certificat pentru confirmarea capacității executării
calitative a contractului de achiziție
Declarație privind situaţia personală a operatorului
economic
Specificații tehnice

3
4
5
6
7
8

9

10

11
12
13

14

15

16

17
18
19
20

21
22

23

Cerințe suplimentare față de document
Copie, cu ștampila și semnătura ag. economic
Copie, cu ștampila și semnătura ag. economic

Da
Da

Copie, cu ștampila și semnătura ag. economic
Copie, cu ștampila și semnătura ag. economic
Original, cu ștampila și semnătura ag. economic

Da
Da
Da

Original, cu ștampila și semnătura ag. economic,
conform formularului F3.5
Original, cu ștampila și semnătura ag. economic,
conform formularul F 4.1
Toate actele ce denota calitatea produselor, indicate în Copii, certificate cu ştampila şi semnătura agentului
dreptul fiecărui produs în caietul de sarcini, urmează a economic.
fi prezentate în mod obligatoriu.
Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere
Declaraţia privind conduita etică a şi neimplicarea în
practici frauduloase şi de corupere, în original cu
ștampila și semnătura ofertantului, conform
formularului F 3.4.
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras
cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este
din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie,
stabilit
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
ofertantului.
Actul care atestă dreptul de a livra
Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila
bunuri/lucrări/servicii
ofertantului
Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de Nu se cere
resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)
Prezentarea de dovezi privind conformitatea
Conform actelor si standardelor de referință indicate în
produselor, identificată prin referire la specificații sau dreptul fiecărul produs din anuntul de participare, la
standard relevante
rubrica ”Specificația tehnică deplină solicitata,
standarde de referință”.
Demonstrarea experienței operatorului economic în
Declarație privind experiența similară conform
domeniul de activitate aferent obiectului contractului Formularului (se va indica) sau Declarație privind lista
ce urmează a fi atribuit
principalelor lucrări executate în ultimul an de
activitate conform Formularului (se va indica)
Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele
Declarație privind dotările specifice, utilajul şi
indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le echipamentul necesar pentru îndeplinirea
consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce corespunzătoare a contractului conform Formularului
urmează a fi atribuit
(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
Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la Declarație privind situaţia personală a operatorului
procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din
economic, conform formularului F3.5, cu ștampila
Legea nr. 131 din 03.07.2015
umedă și semnătura ofertantului.
Oferta

Obligativitatea

Original cu ștampila și semnătura ofertantului,
conform formularului F 3.1.
Informații generale despre ofertant
Formularul informativ despre ofertant conform
formularului F 3.3
Raportul financiar
Ultimul raport financiar, copie – confirmată prin
semnătura şi ştampila candidatului.
Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru
Declarație privind personalul de specialitate propus
îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului pentru implementarea contractului conform Formularul
ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care (se va indica)
va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia)
Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor Nu se cere
şi/sau serviciilor similare
Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
Nu se cere
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)
Specificații de preț
Original, cu ștampila și semnătura ofertantului,

Da
Da
Da

Da

Da

Nu
Nu
Da

Nu

Nu

Nu

Da
Da
Da
Nu

Nu
Nu

Da
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Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

Cerințe suplimentare față de document

Obligativitatea

conform formularului F 4.2.
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: Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani
Adresa: str, I.Creanga 4/2
Tel.:
21-03-35
, Fax:
210334
, E-mail: dets_buiucani@list.ru
Numele şi funcţia persoanei responsabile: CERCEL DOINA, jurist
Setul de documente poate fi primit la adresa: DETS sect. Buiucani, str. Ion Creangă,4/2.
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:
20.10.2017 14:30
pe adresa: DETS sect. Buiucani, str. Ion Creangă,4/2
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
Termenul de valabilitatea a ofertelor:

30

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:
20.10.2017 14:30
pe adresa: Primăria mun. Chişinău, str. Ştefan Cel Mare 83
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:

SOLOMIŢCHI VERONICA

