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  ANUNȚ DE PARTICIPARE 
 

privind achiziționarea _Produse Alimentare p/u I jumatate a anului 2020__________ 
(se indică obiectul achiziției) 

prin procedura de achiziție___COP__________ 
(tipul procedurii de achiziție) 

 
 

1. Denumirea autorității contractante: _Primaria Leova___ 

2. IDNO: _1007601004135__________ 

3. Adresa: or.Leova str.Unirii, 22 

4. Numărul de telefon/fax: _026323129, 026322206__ 

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: liliana.prim2010@mail.ru 

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de 

atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP  

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea 

că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o 

altă formă de achiziție comună): _Produse alimentare p/u I jumatatae a anului 2020 pentru 

gradinita”Albinut”,”Romanita” din or.Leova____________________________________ 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să 

participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor 

bunuri /servicii/lucrări: 

Nr. 

d/o 
Cod CPV 

Denumirea 

bunurilor/serviciilor

/lucrărilor solicitate 

Unita

tea 

de 

măsu

ră 

Canti

tatea 

Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referință 

Valoarea 

estimată 

(se va indica 

pentru 

fiecare lot în 

parte) cu 

TVA 

  Lotul nr.1   
Produse de origine 

animala 

 

1 15100000-9 File de pui refrigerat kg 1150 

Refrigerată, dezosată, în caserole cu atmosfera 
controlată de la 1 - 5 kg. etichetă, categoria 

superioară. Se livreaza cu transport care 
necesită regim termic special, in vase speciale. 
Acte ce denota calitatea produsului: - Certificat 
de conformitate; - Contract pentru executarea 

investigațiilor de laborator; - Contract de 
prestare a serviciilor de prelucrare a cărnii de 
pasăre; la momentul livrării produsul să fie 

însoțit de certificat sanitar-veterinar; În baza 
HG 773 din 03.10.2013 

 

 

 

72960 

2 1511100-0 
Pulpa de vita dezosat 
refrigerat 

kg 1000 

Refrigerată, dezosată, în caserole cu 

atmosfera controlată de la 1,5 -2,0 kg., 

etichetă, categoria superioară. Se livreaza 

cu transport care necesită regim termic 

special, in vase speciale. Acte ce denota 

calitatea produsului: - Certificat de 

conformitate; - Contract pentru executarea 

investigațiilor de laborator; - Contract de 

prestare a serviciilor de prelucrare a cărnii 
de pasăre; la momentul livrării produsul să 

 

 

 

 

 

71760 



2 

fie însoțit de certificat sanitar-veterinar; În 

baza HG 773 din 03.10.2013 

4 15831000-2 

Carne de porc 

degrasata, 

dezosata,refrigerata 

kg 880 

Carne de porc degrasata de calitate superioara 
si de categoria I 

Acte ce denota calitatea produsului: - 

Certificat de conformitate; - Contract 

pentru executarea investigațiilor de 

laborator; - Contract de prestare a 

serviciilor de prelucrare a cărnii de pasăre; 

la momentul livrării produsul să fie însoțit 

de certificat sanitar-veterinar; Se livreaza 

cu transport care necesită regim termic 

special, in vase special 

 

 

 

 

 

61611 

  TOTAL    206331 

  Lotul nr.2   Fructe si Legume 
 

5 03212100-1 Cartofi stare proaspătă kg 5700 

Curati, fără pămînt sau alt substrat și fără 

materii străine vizibile, întregi, neatacați 

de vătămători, miezul cartofului să fie de 

culoare albă, cu aspect proaspăt, fără 

umezeală externă anormală. Ambalat în 

plase de 5 kg. Ecologic. 

 

 

39900 

6 03222321-9 Mere kg 2500 
Proaspete nea tacate de vătămături,fără lovituri 
și deteriorări, HG nr.929 31.12.2009 

25000 

7 03221112-4 Morcov kg 880 
Întreg, sănătos fără vătămăturicu deamitrul de 
8-10 cm și lungimea de 10-15 cm.În baza HG 
nr.929 din 31.12.2009 1săpt 

8800 

8 803221113-1 ceapa kg 860 
Uscat fără colte,curată fără vătămături cu 
deametrul de 5 -6 cm.HG nr.929 din 
31.12.2009 

6880 

9 03221420-6 Conopidă  kg 340 
Întreg curat sănătos necrăpat în lăzi HG nr.929 

din 31.12.2009 
12640 

10 15800000-6 Brocoli kg 170 

Proaspăt, întreg, curat, sănătos, fără 

materii străine vizibile. HG nr.929 din 
31.12.2009. 

9860 

11 03221410-3 Varză alba kg 1000 
Întrg, curat, sănătoasă necrăpată, fără lovituri 
cu căpățina nu mai mică de 2 kg. HG nr.929 
din 31.12.2009 

10000 

13 15800000-6 Banane  kg 1080 
De culoare galbena de marime medie fara pete  
maroni in lazi HG nr.929 din 31.12.2009 

35640 

14 03221300-9 
Verdeață în asortiment 
(mărar,pătrunjel,țelină) 

kg 65 
Proaspătă fără impurități în asortiment HG 
nr.929 din 31.12.2009 

5980 

15 15800000-6 Lamie kg 70 
Intregi marime medie, culoare galbena fara 
pete maroni, in lazi HG nr.929 din 31.12.2009 

2450 

16 15800000-6 Dovlicei/ bostanei  kg 230 
Sanatos ,necrapat, fara lovituri in saci 
calitativi.HG nr.929 din 31.12.2009 

9660 

17 15800000-6 Portocale  kg 200 
Rotunde fara vatamaturi si miros proaspete de 
culoare oranj 

6000 

19 15800000-6 Sfecla rosie kg 530 

Proaspătă, fără vătămări, în 
cutii. HG nr. 929 din 
31.12.2009.O dată în 
Săptămână.Fara miros sau gust strain. 
 

3710 

 15800000-6 Mandarine  kg 200 
Proaspete  fara vatamaturi fara miros de 
culoare oranj,  

6000 

  TOTAL    176520 

  Lotul nr.3   Produse lactate 
 

19 

15512000-

0 

Smîntînă de10%- 

15% 

kg 346 10%-15 %, ambalaj 0,500 kg. Se livrează 

cu transport specializat pentru produsele 

lactate, care necesită regim termic 

special (frigider). Acte ce denota 

calitatea produsului: - Declarația sau 

certificatul de conformitate; - Contract 

pentru executarea investigațiilor de 
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laborator; La livrare produsul va fă 

însoțit de certificat sanitarveterinar. 

20 15613380-5 Lapte 2,5% ambalaj 1 L kg 9300 
2,5%în pachete de polietilenă 1,0 l.GOST 

13277-79. Cu livrarea 3 zile pe săptămină. 

83700 

21 15411200-4 Unt de vaci  72,5 kg 504 
Fără adaus de grăsimi vegetalein baza HG 
nr.611 din 05.07.2010 

46872 

22 15800000-6 Brinza de vaci 5% kg 865 
 Brinza de vaci 5% alba fara miros ambalat in 
pachet de polietilena a cite 2-5 kg 

44980 

23 15551000-5 Chefir 2,5% kg 2000 
2,5% ambalaj 500gr. Se livrează cu transport 
specializat p/u produse lactate HG nr. 116 din 
05.07.2010 

18550 

 15840000-8 Brînză cu cheag tare kg 220 

45% grăsimi, ambalaj 1-4 kg.fără adaus de 
grăsimi vegetale se livrează cu transport special  
p/u produsele lactate, care necesită regim 
termic special HG nr.611 din 05.07.2010 1/săp. 

20680 

  TOTAL    220318 

  Lotul nr.4   
Diverse produse 

alimentare 

 

24 15614000-5 Orez cu bob rotund kg 400 

Rotund, șlefuit de calitate I, ambalat în 

pachete de 1 kg HG 291 din 22.04.2014 

1/lună 

6400 

25 03222115-2 Stafide  buc 100 
Ambalaj de 200gr HG.1523 din 

29.12.2007 

1100 

26 15100000-9 Ouă de găină buc 11200 
Dietice cu greutatea nu mai puțin de 63 
gr/buc.HG1208 din 27.10.2008 1/săpt 

17920 

27 15331428-3 Paste de roșii kg 165 
25% calitatea I în borcane cu greutatea de 

700 gr 

3630 

29 15872400-5 Sare iodată kg 160 
Ambalat în pachet de 1 kg GOST 13830-

97 

1150 

30 15411200-4 Ulei de floarea soarelui L 310 
Rafinat, dezodorizat,ambalaj 5L HG 

nr,434 din 27.05.2010 

6820 

31 15831000-2 Zahăr tos kg 1350 
Tos din sfeclă ambalat în saci 50 kg 

GOST 21-94. Cu livrarea 1data pe luna 

18900 

32 03221300-9 Frunza de dafi  buc 65 In pachet de 0.25-0.80 gr,uscat 130 

33 15899000-6 Praf de copt buc 100 Ambalaj 10-500gr uscat p/u dulciuri 600 

35 15800000-6 Crupe de gris kg 210 
Ambalat in pachete de 1 kg.GOST 572-60. 

1 luna 

2100 

37 03221430-9 Halva  kg 90 
Cu adaus de nucusoare si cacao, ambalat 
in cutii de 5kg. Cu livrarea 1data pe luna 

2250 

41 15800000-6 Fructe uscate kg 180 

Uscate f/fum, f/simburi. C/superioară. 

Ambalaj de 1 - 10kg HG nr.1523 din 

29.12.2007 

4680 

42 15332200 -6 Magiun, (mere, caise, 

gutui, prune, piersici) 
kg 205 

Magiun / gemuri din fructe în asortiment 

sterilizat (gutui, prune, caise, persici, 

mere) calitate superioră în borcane din 

sticla de la 0,375 - 0,400 kg. Acte ce 

denotă calitatea produselor: Certificat de 

conformitate sau certificat de 

inofensivitate. 

4305 

45 15870000-7 Borș acru pach. 270 
Uscat, ambalat în pachete de polietilenă 

30gr 

1620 

46 
15840000 -

8  

 Cacao pudră 
buc 101 

Ambalaj 0,100 – 0,500 kg, c/superioară. 

GOST 171-81 

3550 

43 15863200-7 
Ceai negru 

kg 19 
Ambalaj de 100-500gr. HG 206 din 
11.03.2009 

1330 

44 15800000-6 
Crupa de arpacas 

kg 65 
Calitate superioară PTMD 6738869887-

004;2005  1/săpt. 

520 

45 15613319-7 Crupe de grîu sfărîmat kg 130 În ambalaj a cîte 1 kg 1170 

46 15613319-7 Crupe de mei kg 160 
Ambalat in pacete de 1 kg GOST 572-60 

1/lună 

1600 
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47 15800000-6 Crupe de orz kg 110 În ambalaj cîte 1kg. GOST 5784-60 1/lună 1170 

48 15612210-6 Făină de porumb kg 170 Ambalat în pungi de 1 kg GOST 5768-97 1750 

49 15898000-9 Drojdie  kg 4.5 Presată ambalaj de 50-500gr 256.5 

50 15612100-2 Făină de grîu kg 600 
Albă calitate superioară HG nr.68 din 

29.01.2009 1/lună 

3600 

52 15613380-5 Fulgi de ovăz kg 180 
Ambalat în pachet de 1 kg 520 din HG 

20.06.2010 

2340 

53 15613300-1 Hrișcă  kg 240 
Boabe întregi ambalat în pachete de 1 kg 

GOST 5550-74 1/lună 

2880 

  TOTAL    91771.5 

  Lotul nr.5 
  Peste  

 03311000-2 
Pește congelat hec fără 
cap 

kg 640 

Congelat fără cap, fără codă și fără măruntae, 
cu greutate de la 350gr/buc. Ambalat în cutii se 
livrează cu transport care necesită regim termic 
special GOST 20057-96 

27520 

  Lotul nr.6   
“Produse de panificaţie 

şi paste făinoase” 
 

 15811100-7 Pîine albă buc 8400 

Albă din făină de grîu fortificată cu fier și acid 
folic,calitate superioară HG 775 din 
03.07.2007,feliata si ambalata in pachet  de 
polietilena. 

34000 

 

 Lotul nr.7   “Produse de panificaţie 

şi paste făinoase” 

 

 

15800000-

6 

Lavas buc 880 produs de panificaţie de formă ovală, 

alungit-ovală sau rotundă. Reprezintă o 

foaie elastică, care nu se rupe la rulare; 

8800 

 

 
Lotul nr.8 

  “Produse de panificaţie 

şi paste făinoase” 

 

 15850000-

1 

Paste făinoase kg 120 De  diferite forme grupa C, clasa I, 

calitate superioară HG 775 din 

03.07.2007 

1320 

 15850000-

1 

Fidea cu ouă kg 240 Calitate superioară GOST 11270-88. 

HG 775 din  03.07.2007 

6000 

  TOTAL    7320 

  
Lotul nr.9 

  “Produse de panificaţie 

şi paste făinoase” 
 

 15811500 -

1 

Biscuiţi „pentru 

copii” cu lapte 

kg 320 Fără grăsimi hidrogenizate, fără lapte 

condensat. Ambalaj de la 3 – 6 kg. Se 

livrează cu transport specializat pentru 

produsele de panificaţie. ISO HG 1211 

din 04.11.2016 anexa 10 

5760 

  Lotul nr.10   “Sucuri si bauturi”  

 15321000-4 Suc natural de fructe L 
1960 

 

Conservat.În baza HG nr.1111 din 

06.12.2010 fara continuti de 

coservanti,limpezite si cu pulpa 

19600 

  Lotul nr.11   “Conserve”  

 15800000-

6 

Porumb dulce buc 100 Conservat numai dupa tratare termica 1200 

 03221220-

4 

Mazăre verde 

conservată 

buc 265 Calitate I borcan 700gr.GOST 15842 

1/lună 

4770 

  Total    5970 

  Lotul nr.12   “Leguminoase”  



5 

 15800000-

6 

Fasole albe kg 200 De calitate ambalat de 1kg HG 205 din 

11.03.2009 

3460.00 

 15800000-

6 

Lente  kg 160 Maro uscat de calitate superioara  3200 

 03212213-

6 

Mazăre șlefuită kg 180 Uscată,ambalată în pachete de 1 kg HG 

nr.205 din 11.03.2009 1/lună 

960 

  TOTAL    7620 

Valoarea estimativă totală      lei (fara TVA) 797752.77 811274.00 

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune 

oferta (se va selecta): 

1) Pentru un singur lot; 

2) Pentru mai multe loturi; 

3) Pentru toate loturile; 

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași 

ofertant___________________________________________________________________. 

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _________________________________ 
(indicați se admite sau nu se admite) 

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:  

12. Termenul de valabilitate a contractului:__31.07.2020_____ 

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în 

cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ___________________________ 
(indicați da sau nu) 

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de 

lege sau al unor acte administrative (după caz): 

_____________________________________________________________________________ 
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative) 

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot 

determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) 

al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, 

documentație):  

 

 

 

 

Nr. 

d/o 

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1 
Oferta  Original potrivit modelului F4.1 şi F4.2 

confirmată prin semnătura electronică a 

OE.. 

Obligatoriu 

2 
DUAE Semnatură electronica OE Obligatoriu 

3 
Neimplicarea în practici frauduloase și de 

corupere  

Declaraţie pe proprie răspundere, 

completată în conformitate cu Formularul 

(F 3.4) semnătura electronica a OE. 

Obligatoriu 

4 
Dovada  înregistrării   persoanei  juridice 

• Certificat/decizie de înregistrare 

a întreprinderii/extras din Registrul de 

Stat al persoanelor juridice confirmată 

prin semnătura Da 7 electronica a OE 

Obligatoriu 

5 
Actul ce atestă dreptul de a livra bunuri 

Autorizația de funcționare – copie – 
confirmată prin semnătura electronica a 

OE. 

Obligatoriu 
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6 
Informaţii generale despre ofertant 

Autorizația de funcționare – copie – 

confirmată prin semnătura electronica a 

OE 

Obligatoriu 

7 Certificat de conformitate/ Certificat de 

inofensivitate 

eliberat/eliberată de un organ de 

ceritificare acreditat- copie – confirmată 

prin semnătura electronică a OE. 

Obligatoriu 

8 Certificat de atribuire a contului bancar 
Copie, eliberat de banca deţinătoare de 

cont semnătura electronică a OE. 
Obligatoriu 

9 

Autorizaţie sanitar veterinară pe unitate de 

transport 

Copie confirmată prin semnătura 

electronică a OE. P.A. lotul nr. 1, 2 și 3 
obligatoriu să fie livrate cu transport care 

necesită regim termic special (cu frigider). 

Produsele alimentare din lotul nr.8 să fie 

livrate cu transport specializat .  

 

Obligatoriu 

10 
Autirizaţie sanitară veterinară de funcţionare 

al operatorului economic participant 

Copie confirmată prin semnătura 

electronică a OE.  
Obligatoriu 

11 
Certificat de inofensivitate (pentru toate 
produsele de origine vegetală) 

Copie confirmată prin semnătura 
electronică a OE.  

Obligatoriu 

12 
Certificat de calitate şi de provenienţă a 

materiei prime ( făină , grîu ) - pentru 

procurarea produselor de panificaţie 

Copie confirmată prin semnătura 

electronică a OE.  

Obligatoriu 

13 Confirmare de deţinere a stocului de 

făină/grîu, (pentru procurarea produselor de 
panificaţie 

Copie confirmată prin semnătura 

electronică a OE. c. 

 

Obligatoriu 

14 
Certificat pentru confirmarea capacităţii 

executării calitative a contractului de 

achiziţie 

Copie confirmată prin semnătura 

electronică a OE 

Obligatoriu 

15 Formularul ofertei 
Original potrivit Formularului (F3.1) 

semnătura electronică a OE. 
Obligatoriu 

16 

Garanţia pentru oferta in valoare de 1 % din 

suma totala a ofertei 

Original potrivit Formularului (F3.2) 

eliberata de banca detinătoare de conturi 

sau prin transfer la contul Autoritatii 

contractante.  

Codul fiscal: 1007601004135 

 contul IBAN : 

MD13TRPDBA20000001089200  

Cod bancar: TREZMD2X 

 contul bancar: 226638 

Obligatoriu 

17 Raport financiar 
Copie confirmată prin semnătura 

electronică a OE. 
Obligatoriu 

18 
Certificat de efectuare sistematică a plăţii 

impozitelor, contribuţiilor 

Copie- eliberat de Inspectoratul Fiscal 

(valabilitatea certificatului conform 

cerinţelor Inspectoratului Fiscal al RM) 

semnătura electronică a OE. 

Obligatoriu 

    

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al 

procedurii negociate), după caz_ nu se aplică _______________________ 

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza 

acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _________________ 

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _______ 
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19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: _cel mai mic pret 

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum 

și ponderile lor: 

Nr. 

d/o 

Denumirea factorului de evaluare Ponderea% 

   

   

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: _ conform SIA RSAP ___ 

- pe: __ conform SIA RSAP  

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP 

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: _30 de zile_ 

24. Locul deschiderii ofertelor: Primaria Leova or.Leova str.Unirii 22 
(SIA RSAP sau adresa deschiderii) 

Ofertele întîrziate vor fi respinse.  

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu 

excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”. 

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _____in 

limba de stat_________________________________________________________  

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 

Uniunii Europene: ____________________________________________________________ 
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului) 

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; 

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este 

cazul):_____________________________________________________________________ 

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor 

viitoare:__15 zile ________ 

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un 

astfel de anunţ:____ _________________________________________ 

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_________________________ 

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: 

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de 

participare 

 

sistemul de comenzi electronice  

facturarea electronică  

plățile electronice  
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34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al 

Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _________________________________________ 
(se specifică da sau nu) 

35. Alte informații relevante: ______________________________________________________ 

 

Conducătorul grupului de lucru:  _Gargaun Vitalie_                L.Ș. 


	ANUNȚ DE PARTICIPARE

