
1584-02/1-24 din 14.09.2017

ANUNT/INVITATIE DE PARTICIPARE
ч •>

la procedura de achiziţie a bunurilor/serviciilor prin cererea 
ofertelor de preţuri

[Formatul documentului nu va fi modificat]

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria Leova______________
2. IDNO: 1007601004135_________________________________
3. Tip procedură achiziţie: COPF_____
4. Obiectul achiziţiei: Produse alimentare ’’produse alimentare”______________
5. Cod CPV: 15000000 -8

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării Produse
alimentare „produse alimentare”

[obiectul achiziţiei]
conform necesităţilor Primaria Leova__________________________________

[denumirea autorităţii contractante]
(în continuare -  Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma
necesară din: bugetul local_____________________________________ .

[sursa banilor publici]

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, 
să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri 
/servicii:

Nr Denumirea Unitate Cantitate
a

Specificarea 
tehnică deplină

d / Cod CPV bunurilor/serviciilor a de solicitată,

0 solicitate măsură Standarde de 
referinţă

1 15800000-6

Fructe sezoniere

banane kg 1130 Proaspătă

2 15300000-1 Suc de fructe
(NECTAR,POAMA,m e r e )

L 1400
In borcane 

de 3L

3 03221250-3 Brinza de vaci kg 650 Proaspat

4
15300000-1

Crupe de gris kg 160
Sigilat in 

pachet de 
polietilena

6. Termenul de livrare/prestare solicitat şi locul destinaţiei finale:_Primaria
Leova or.Leova str.Unirii 22

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ 
următoarele:

1



Nr. 
1 0

1

Denum irea
docum entului/cerinţei

Minimi ani de experienţăspecifică 
în livrarea bunurilor şi/sau 
serviciilor similare

Cerinţe suplim entare faţă de docum ent

Minim 2 ani

Obligativitatea

Da

2 Scrisoare de înaentare Original.Confirmat prin aplicarea semnării şi 
ştampilei participantului.Formularul 3.1

Da

3 Formularul ofertei Original.Confirmat prin aplicarea semnării şi 
ştampilei participantului.Formularul 3.3

Da

4 Garanţia pentru ofertă Original.Confrrmat prin aplicarea semnării şi 
ştampilei participantului.Formularul 3.4

Da

5 Neîncadrarea în situaţii ce 
determină excluderea de la 
procedura de atribuire, ce vine în 
aplicarea art. 18 din Legea 131 din 
03.07.2015

Declaraţie pe propria răspundere.Original. 
Confirmat prin aplicarea semnării şi ştampilei 
participantului.Formularul 3.6

Da

6 Certificat de efectuare sistematică 
a plăţii impozitelor, contribuţiilor 
eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copia. Confirmat prin aplicarea semnării şi 
ştampilei participantului.

Da

7 Certificat/Decizie de înregistrare 
a întreprinderei

Copie emisă de Camera înregistrării de Stat 
Confirmat prin aplicarea semnării şi ştampilei 
participantului.

Da

8 Autorizaţie sanitar de funcţionare 
p/u produsele alimentare.

Copia originalului eliberat de Centrul de Sănătate 
Publică, confirmat prin aplicarea semnăturii şi 
ştampila participantului

Da

9 Declaraţia privind conduita etic şi 
neimplimentarea înpractici 
frauduloase.

Original, potrivit Formularului de Declaraţii F 
3.4

Da

10 Declaraţie privind situaţia 
personală a operatorului 
economic

Completă în conformitate cu Formularul F 3.5 Da

11 Licenţa de activitate Copia. Confirmat prin aplicarea semnării şi 
ştampilei participantului

Da

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot 
solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria Leova
b) Adresa: or.Leova str.Unirii 22
c) Tel: 0(263)2-31-29
d) Fax: 0(263)2-22-06
e) E-mail: liliana.prim2010@mail.com
f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Ţurcanu Liliana

9. întocmirea ofertelor: Oferta şi documentele de calificare solicitate vor fi 
întocmite clar, fără corectări, cu număr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei 
responsabile şi urmează a fi prezentate:
- pînă la: 22.09.2017
- pe: 10.00
- pe adresa: or.Leova str.Unirii 22 
Ofertele întîrziate vor fi respinse.

10.Criteriul de atribuire este: [oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere
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mailto:liliana.prim2010@mail.com


tehnico-economic sau preţul cel mai scăzut].

11.Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

12. Garanţia pentru ofertâGaranţie bancară sau

13. Contestaţiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor 
de preţuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea 
Contestaţiilor la adresa :

14.Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 80000.00

Conducătorul grupului de lucru: Gărgăun Vitalie

Ex. Ţurcanu Liliana 
Tel.0(263)2-31-29


