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FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)

Urm ătoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplim enta sau ajusta prevederile instrucţiunilor 
pentru ofertanţi (IPO). în  cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jo s  vor prevala asupra prevederilor din IPO.

1. D ispoziţi i  generale

Nr. Rubrica Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii
1.1. A utoritatea Contractantă/Organizatorul 

procedurii:
Primaria Leova

1.2. Obiectul achiziţiei: Produse alimentare pentru a 1 jumatate a anului 2018
1.3. Numărul procedurii: 17/04371
1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Licitaţie publică
1.5. Codul CPV: 15800000-6
1.6. Num ărul şi data Buletinului 

Achiziţiilor Publice:
95 din 28.11.2017 *

1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor 
publici:

Ministerul Finanţelor

1.8. A dm inistratorul alocaţiilor bugetare: Primaroa Leova
1.9. Plăţi/mijloace financiare din partea 

partenerului de dezvoltare:
Nu se utilizează

1.10. Denum irea cum părătorului: Primaria Leova or.Leova str.Lnirii 22
1.11. Destinatarul: Primaria leova or.Leova str.Unirii 22
1.12. Lim ba de comunicare: Dc stat
1.13. Pentru clarificarea docum entelor de 

atribuire, adresa autorităţii 
contractante este:

Adresa: Primaria Leova 
Tel: 026323129  
Fax: 026322206
E-mail: l il iana.prim2010@mail.ru
Persoana de contact: ŢURCANU LILIANA

1.14. Contract de achiziţie rezervat 
atelierelor protejate

2. Listă B u n u ri şi specificaţii  tehnice:

Nr. d/o Cod CPV Denumire Bunuri solicitate
Unitatea

de
măsură

Cantitatea
Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă

1 banane
1.1 15300000-1 banane Kilogram 1 5 0 0 .0 0 ^ cic m ărim e m edie de culoare galbenă,fără 

pete m aronii,în lăzi HG nr.929 din 
31.12.2009

2 biscuiţi cu lapte topit
2.1 15820000-2 biscuiţi cu lapte topit Kilogram 450.00 j>ără grăsimi hitrogenizate,fară lapte 

K ilogram  250.00 condensat.Am balaj de la 
3kg-6kg.Sc livrează cu transport 
specializat pentru produse dc panificaţie 
11.G .775 din 03.07.2007 l/săpt

3 bors acru
3.1 15870000-7 borş acru Bucată 550.00 JUscat, am balat în pachete de polietilenă 

30gr
4 cacao pudră

4.1 15840000-8 cacao pudră Kilogram 16.00 C alitate superioară, ambalaj 100-500 
gram e 1/ lună

5 cartofi stare proaspătă
5.1 15840000-8 cartofi stare proaspătă Kilogram 10500.00 . jn treg i, curaţi ne atacaţi de vătăm ături.Cu 

deam etrul nu mai mic 8 cm.H.G.nr.929 
d in 3 1.12.2009 1/săptămînă

6 brînză cu cheag tare
6.1 15544000-3 brînză cu cheag tare Kilogram 300.00

J U
45%  grăsim e,am balaj l-4kg. fără adaus de 
grăsimi vegetale. Se livrează cu transport 
specializat p/u produsele lactate,care 
necesită regim term ic special.H .G .nr.611 
din 05.07.2010 l/săp t

7 ceai negru
7.1 15863000-5 ceai negru Kilogram 35.00 JL •Ambalaj dc 100-500 gr.HG 206 din 

11.03.2009 l/lună
8 ceapă

8.1 03221113-1 ceapă Kilogram 1100.00 U scată fară colte,curată neatacată de 
vătăm ători cu deametrul de 5-6 cm.HG 
nr.929 din 31.12.2009 1 săptăm înă

9 chefir
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9.1 15551000-5 chefir Kilogram 1250.00
J 2

2,5%,ambalaj 500gr.se livrează cu 
transport speeializatp/u produse lactate 
HG nr.l 16 din 05.07.2010

10 carne proaspătă de vită
10.1 15111000-9 cam e proaspătă de vită Kilogram 3600.00 n R efrigerată,dezosată, se livrează cu 

transportoare necesită regim termic 
special.înbaza HG nr.696 din 04.08.2010 
1/săpt

И erupe de arnăut
11.1 15800000-6 crupe de arnăut Kilogram 300.00 Cjafitate superioară GOST 7050-95 

1/săptămînă
12 crupe de arpacaş

12.1 15800000-6 crupe de arpacaş Kilogram 100.00 С G al itate superioară PTM D6738869887- 
004:2005

13 crupe dc grîu sfărmat
13.1 15613319-7 crupe de grîu sfarm at Kilogram

ooot/~,
УГ, •în ambalaj a cîte 1 kg.

14 crupe de mei я
14.1 15000000-8 crupe de mei Kilogram 130.00 A m balat în pachete dc 1 kg. GOST 572- 

60 l/lună
15 crupe de orz

15.1 15000000-8 crupe de orz Kilogram 150.00 ;PnAtnbalaj cîte 1 kg.GOST 5784-60 l/luna
16 făina de porumb

16.1 15612210-6 faină de porum b Kilogram 300.00 -У ÎĂmbalat în pungi de 1 kg.GOST5768-97
17 drojdie

17.1 15898000-9 fâifra-d£ porîîrrrbdrojdie Kilogram 10.00 Presată.am balaj de 50-500gr. GOST 171- 
84 l/luna

18 făină de grîu
18.1 15612100-2 faină de grîu Kilogram 1050.00 _p. A lb ă  calitate superioară. HG nr.68 din 

29.01.2009 l/lu n ă
19 fedea cu ouă

19.1 15850000-1 fedea cu ouă Kilogram 430.00 sJ ' Calitate superioară GOST 11270-88
20 fulgi de ovăz

20.1 15850000-1 fulg de ovăz Kilogram 160.00 JZ A m balate  in pachete de 1 kg. HG 520 din 
22.06.2010 l/lună

21 hrişcă
21.1 15613300-1 hrişcă Kilogram 400.00

Л У
Bobe întregi am balat în pachete de 1 
kg.GOST 5550-74 l/lună

22 magiun de fructe
22.1 15332200-6 m agiun de fructe Kilogram 280.00

Q
In asortim ent)m ere,caise,prăsade) borcane 
de 700gr.HG.nr.216 din 27.02.2008 GOST 
6929- 88 2/luna

23 mazare şlefuită
23.1 03221220-4 m azare şlefuită Kilogram 250.00 .Uscată am balată în pachete de 1 kg HG 

nr.205 din 11.03.2009 l/lună
24 mazăre verde conservată

24.1 03221220-4 m azare verde conservata Kilogram 400.00 Calitatea I borcane 700 gr. GOST 15842 
l/lună

25 mere
25.1 03222321-9 mere Kilogram 3200.00 Proaspete neatacate de vătăm ături.flră 

lovituri şi deteriorări,HG .nr.929 din 
31.12.2009

26 morcov
26.1 03221110-0 m orcov Kilogram 1400.00 întreg,sănătos, fără dăunături.Cu deam etrul 

dc 8-10 cm.şi lungim ea dc 10-15 cm,în 
baza HG.nr.929 din 31.12.20091/ 
săptăm înă

27 orez cu bob rotund
27.1 15614000-5 orez cu bob rotund Kilogram 550.00

J2s
Rotund.şlefuit de calitate 1 ambalat în 
pachet de 1 kg HG 291 din 22.04.2014 
l/lună

28 stafide
28.1 03222115-2 stafide Bucată G/l O O o

/Л

Ambalaj de 200 gr.HG. 1523 din 
29.12.2007

29 file de pui (refrigerat)
29.1 15100000-9 file de pui (refrigerat) Kilogram 2800.00

J y
Fără os,calitate superioară ambalat în 
pachet de l-5kg.Se livrează cu transport 
care necesită regim term ic special.în baza 
HG.nr.696 din04.08.2010 1/săpt.

30 ouă de găină dietice
30.1 03142500-3 oua de găină dietice Bucată 22000.00

J y
D ietice,cu greutate nu mai puţin de 
63gr/'buc. HG 1208 din 27.10.2008 
1 săptăm înă

31 pastă de roşii
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31.1 15331428-3 pată de roşii Kilogram 250.00 j - 25%  calitatea 1 în borcane cu greutatea de 
700gr

32 paste făinoase
32.1 15850000-1 paste făinoase Kilogram 350.00 De diferite forme grupa C,clasa 1, calitate 

superioară. H G .775 din 03.07.2007 2/lună
33 peşte congelat fără cap

33.1 03310000-5 peşte congelat fără cap Kilogram 1100.00 C ongelat tară cap, tară coadă şi Iară 
m ăruntae.cu greutatea de la 
e50gr/buc.A m balat în cutii.se livrează cu 
transport care necesită regim termic 
special GOST 20057-96

34 pîine albă -
34.1 15811100-7 pîine albă Kilogram 4500.00 Albă din făină de grîu.fortificată cu йег şi 

acid folie,calitate superioară.H G .775 din 
03.07.2007,l/zi

35 sare iodată , 1
35.1 15872400-5 sare iodată Kilogram 200.00 . 

J c /
A m balate  în pachete dc 1 kg, GOST 
13830-97

36 sfeclă roşie
36.1 03221111-7 sfecla roşie Kilogram 1200.00

U L
Proaspătă,calitativă,fără vătăm ături.ln 
f5aza 1 lG .nr929 din 31.12.2009

37 smîntînă
37.1 15512000-0 sm întînă Kilogram 400.00 15% ambalaj 500 gr.Se livreaza cu 

transport special p/u produsele lactate.în 
baza HG.nr,611 din 05.07.2010

38 ulei de floarea soarelui
38.1 15411200-4 ulei de floarea soarelui Kilogram 460.00 n JJafinat,dezodorizat,am balaj 5 litre HG 

nr,434 din 27.05.2010
39 unt de vaci 72,5%

39.1 15530000-2 unt de vaci 72,5% Kilogram 950.00 ( Fără adaus de grăsimi vegetale.In baza 
HG. nr.611 din 05.07.2010

40 varză albă
40.1 03221400-0 varză albă Kilogram 1500.00 întreagă,curată,sănătoasă,necrăpatăfară 

dovituri cu căpăţina nu mai mica de 2 
kg.HG.nr.929 din 31.12.2009

41 zahăr tos
41.1 15831000-2 zahăr tos Kilogram 2 500 .00 . ţ 'jTafinat în saci de 50 kg
42 fructe uscate

42.1 15300000-1 fructe uscate Kilogram 300.00 FpriT fum ,ambalai 1-10 kg HG.nr. 1523 din 
7 9 .12.2007

43 lapte de vacă (pasterizat)
43.1 15511000-3 lapte de vaca pasterizat Kilogram 20000.00

0 ■
Lapte 2,5%  ambalaj IL se livreaza l/zi. 
HG nr.611 dm 05.07.2010

44 fasole albă
44.1 15800000-6 fasole albe Kilogram 300.00 JL .De calitate Ambalai de 1 kg. HG 205 din 

11.03.2009
45 conopidă

45.1 03221420-6 conopidă Kilogram 1000.00 întreagă, curată, sănătoasă,necrăpată, in 
lăzi HG nr.929 din 31.12.2009

46 brocoli
46.1 03221430-9 brocoli Kilogram 300.00 F ărâ vătăm ători, proaspătă, calitativă.
47 verdeaţă în asortiment 

(mărar,pătrunjel,ţelină)
- o

47.1 03221300-9 verdeaţa în asortim ent Kilogram 90.00 QJJpOaspătă fără impurităţi,în asortim ent 
HG.nr.929 din 31.12.2009

48 dovlicei,bostănei
48.1 15800000-6 dovlicei, bostanei Kilogram 350.00 j i .Sănătos,necrăpat,fără lovituriin saci 

calitativi de mărim e medie.HG nr.929 din 
31.12.2009

49 praf de copt
49.1 15899000-6 p ra f de copt Bucată 480.00 й ambalaj 10-500 gr uscat pentru dulciuri
50 suc natural de fructe

50.1 15320000-7 suc natural de fructe Kilogram 2100.00 •Gonservat.în baza HG nr. 1111 din 
06.12.^010

51 brînză de vaci 5% r -
51.1 15540000-5 brînză de vaci 5% Kilogram

=OOOОС -proaspătăţ de culoare albă,am balată ip 
pachet dc polietilenă a cîte 0,500 
gr.conform  HG 611 din 05.07.2010

52 foi de dafin
52.1 03221300-9 frunză de dafin Bucată 90.00 % Irf  pachete de 0,25-0,80gr. uscate
53 crupe de griş

53.1 15800000-6 crupe de griş K ilogram Am balat în pachete de 1 kg. G O ST 572- 
"60 1 lună
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3. Criterii şi cerinţe de calificare

Nr. Denumirea documentului/cerinţelor Cerinţe suplimentare Obl.
3.1 Neim plicarea în practici frauduloase şi dc corupere Declaraţie pe proprie răspundere conform  Formularului (se 

va indica)
DA

3.2 Dovada înregistrării persoanei juridice, în conform itate cu 
prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit

C ertificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din 
Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirm ată 
prin aplicarea sem năturii şi ştam pilei ofertantului Operatorul 
econom ic nerezident va prezenta docum ente din ţara de 
origine care dovedesc form a de înregistrare/atestare ori 
apartenenţa din punct de vedere profesional

DA

3.3 Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii Copie -  confirm ată prin sem nătura şi ştam pila ofertantului DA
3.4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de 

resurse creditare sau alte m ijloace financiare (suma)
Nu se cere DA

3.5 Prezentarea de dovezi privind conform itatea produselor, 
identificată prin referire la specificaţii sau standard 
relevante

Nu se cere 

»

DA

3.6 Dem onstrarea experienţei operatorului econom ic în 
domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce 
urm ează a fi atribuit

Declaraţie privind experienţa sim ilară conform  Formularului 
(se va indica) sau Declaraţie privind lista principalelor 
lucrări executate în ultimul an de activitate conform  
Formularului (se va indica)

DA

3.7 Dem onstrarea accesului la infrastructura/m ijloacele 
indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le 
consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce 
urm ează a fi atribuit

Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipam entul 
necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului 
conform  Form ularului (se va indica) şi Docum ente care 
atestă faptul că operatorul econom ic se află în posesia 
utilajelor, instalaţiilor şi/sau echipam entelor indicate de 
autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie, 
fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului

DA

3.8 Neîncadrarea în situaţiile ce determ ină excluderea de la 
procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea 
nr. 131 din 03.07.2015

Declaraţie pe proprie răspundere conform  Form ularului (se 
va indica)

DA

3.9 Oferta Original DA
3.10 Inform aţii generale despre ofertant Form ularul inform ativ despre ofertant confoim  Formularului 

(se va indica)
DA

3.11 Raportul financiar Copie -  confirm ată prin sem nătura şi ştampila candidatului DA
3.12' Dem onstrarea accesului la personalul necesar pentru 

îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce 
urm ează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea 
un rol esenţial în îndeplinirea acestuia)

Declaraţie privind personalul dc specialitate propus pentru 
implementarea contractului conform  Formularul (se va 
indica)

DA

3.13 Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor 
şi/sau serviciilor sim ilare

Nu se cerc DA

3.14 Valoarea m inim ă (sum a) a unui contract individual 
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul dc ani)

Nu se cere DA

4. Pregătirea ofertelor
4,1 Oferte alternative: Ofertantul are dreptul să prezinte în plus şi alte oferte, denumite oferte alternative, 

dar numai în cazul în care criteriul de evaluare a ofertelor este oferta cea mai 
avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic. Numai ofertele alternative se pot  
abate, într-o anumită măsură, de la cerinţele prevăzute în documentaţia pentru 
elaborarea şi prezentarea ofertei.

4.2 G aranţia pentru ofertă: Oferta va tî însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) 
conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a -  Formulare pentru depunerea ofertei
sau
Alte forme ale garanţiei bancare acceptate de autoritatea contractantă:

4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în valoare 
de:

1.00% din valoarea ofertei tară TVA.

4.4 Ediţia aplicabilă a Incoterm s şi 
termenii com erciali acceptaţi vor fi:

DDP - Franco destinaţie vămuit, Incoterms 2013

4.5 Termenul de
livrare/prestare/executare:

In termen de 30 de zile dupa inregistrarea contractului in AAP

4.7 M etoda şi condiţiile de plată vor fi: timp dc 30 dc zile dupa livrare
4.8 Perioada valabilităţii ofertei va fi de: 30 zile
4.9 Ofertele în valută străină: Nu se acceptă

5. D ep u n erea  şi desch id erea  oferte lor

5.1 Plicurile vor conţine urm ătoarea Licitaţie publică nr. 17/04371
inform aţie suplimentară: Pentru achiziţionarea de: Produse alimentare pentru а I jumătate a anului 2018

Autoritatea contractantă: Primaria Leova
A dresa autorităţii contractante: Primaria Leova
A nu se deschide înainte de: 19.12.2017 10:00
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5.2 Pentru depunerea ofertelor, adresa 
autorităţii contractante/organizatorului 
procedurii este:

Adresa: Primaria Leova 
Tel: 02632.3129 
F a x :026322206
E-mail: Iiliana.prim2010(« mail.ru
Data-1 imită pentru depunerea ofertelor este: 
Data, Ora: 19.12.2017 10:00

5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la 
urm ătoare adresă:

Adresa: Primaria Leova
Tel: 026323129
Data, Ora: 19.12.2017 10:00

6. E valuarea  şi co m p a rarea  oferte lor

6.1 Preţurile ofertelor depuse în diferite 
valute vor fi convertite în:

Leu MD

Sursa ratei de schimb în scopul BNM
convertirii:
Data pentru rata de schim b aplicabilă 19.12.2017
va fi:

6.2 M odalitatea de efectuare a evaluării: dupa cel mai mic pret
6.3 Factorii de evaluarea vor fi următorii: Nu sunt

7. A d ju d ecarea  contractu lu i

7.1 Criteriul de evaluare aplicat pentru 
adjudecarea contractului va fi:

Cel mai mic preţ

7.2 Suma Garanţiei de bună execuţie (se 
stabileşte procentual din preţul 
contractului adjudecat)):

5.00%

7.3 Garanţia de bună execuţie a 
contractului:

Contractul va fi însoţit dc o Garanţie  de bună execuţie (emisă de o bancă comercială) 
conform formularului F 5.2 din secţiunea a 5-a -  Formulare de contract

7.5 Numărul m axim  de zile pentru 
sem narea şi prezentarea contractului 
către autoritatea contractantă:

10 zile

Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat  
“REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILO R PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului 
Fişei dc date a achiziţiei, fapt pentru carc poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.


