
 

 1 

 

                                             INVITAŢIE  DE  PARTICIPARE 

 

din   27.10.2017 

Stimate Domnule Director, 

 

Vă informăm că se organizează  procedura  de cerere a ofertelor de preţuri privind  achiziţionarea   

Produselor  Alimentare  pentru I  jumătate a anului 2018 

 

Luînd în considerare  experienţa şi competenţa întreprinderii  Dvs. În domeniu, solicităm 

participarea la concursul privitor la livrarea /prestarea bunurilor şi/sau serviciilor descries mai jos. 

 
 

Denumirea autorităţii contractante: Centrul  Republican  de Reabilitare pentru Copii 

,Chişinău,str. Grenoble ,147. 

    IDNO: 1006600049347 

    Tip procedură achiziție: COP cu Publicare  

Obiectul achiziției: Achiziţionarea  Produselor  Alimentare  pentru I  jumătate a anului 2018  

Cod CPV: 15000000-8 

 

 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate Cod CPV U/M Cant. 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de 

referinţă 

1. 
Pâine din  făină de grîu fortificată  cu fier și 

acid  folic,feliată,ambalată,c/s 
15811100-7 kg  1600,00 

fortificată  cu fier și acid  folic 

c/s,feliata,ambalata 

2. 
Pâine din făină de secară fortificată  cu fier și 

acid  folic,feliată,ambalată,c/s  
15811100-7 kg 1000,00 

 fortificată  cu fier și acid  folic, 

c/s,feliata,ambalata  

3 
Paste  făinoase din  făină  de  grîu c/s , 

spicusor, c/s,amb. 0,8 kg 
15850000-1 

kg 
80,00 GOST 875-92 c/s,amb.0,8 kg 

4. Crupe de griş ,c/s  , amb  1 kg 15625000-5 kg 50,00 GOST  7022-97 c/s,amb 1 kg 

5. Crupe   de  grâu ,c/s, amb 1 kg 15613319-7 kg 90,00 GOST  276-60 c/s,amb 1 kg 

6. Crupe  de  arpacaş,c/s, amb 1 kg  15613300-1 kg 30,00 GOST 276-60 c/s,amb 1 kg 

7. Crupe de orz  (c/s ), amb. 1 kg   03111400-7 kg 60,00 GOST 5784-60 c/s,amb 1 kg 

8. Crupe  de mei,c/s , amb 1 kg   15613300-1 kg 80,00 GOST 572-60 c/s,amb 1 kg 

9. 
Crupe de orez  (bob  rotund  și întreg) ,c/s , 

amb 1 kg  
15614100-6 kg 180,00 

GOST 6292-93 c/s,amb 1 kg Bob 

întreg și rotund ,c/s 

10. 
Crupe de  hrişcă (bob  întreg), c/s, amb 1 kg   

15613000-8 kg 130,00 
GOST 5550-74 Bob întreg,c/s , amb 

1 kg 

11. Fulgi   de  ovăs  ,c/s, amb 1 kg  15613380-5 kg 70,00 GOST 21149-93 c/s , amb 1 kg 
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12. Mazăre uscată ,bob întreg,c/s, amb 1 kg  03212213-6 kg 140,00 GOST PTMD67-38869887-003 Bob  

întreg,c/s, amb 1 kg 

13. 
 Crupă  din  porumb Extra ( mărunțit) ,c/s,amb. 

1 kg   
15613311-1 kg 90,00 

SM-196:1999 c/s,amb. 1 kg, Extra ( 

mărunțit) 

14. Faină de griu,calit. super ,amb.1- 2  kg 15612100-2 kg 300,00 SM 202:2000 c/s ,amb.1- 2 kg 

15. 
Varză albă proaspătă, căpăţînă  nu mai mică de 

2 kg, c/s 
03221410-3 kg 700,00 

HG RM 929 din 31.12.09 proaspătă, 

căpăţînă  nu mai mică de 2kg 

16. 
Morcov proaspăt, lungimea nu mai mică de 20 

cm , c/s 
03221112-4 kg 600,00 

GOST  26766-85; proaspăt, lungimea 

nu maimică de 20 cm 

17. Sfeclă  roşie  de  masă, proaspătă, c/s 03221111-7 kg 600,00 GOST  26766-85; Proaspătă,calitativă 

18. Ceapă uscată, fără colte , c/s 03221113-1 kg 400,00 GOST  26766-85 Calitativă, fără colte 

19.    Verdeaţă  proaspătă  (pătrungel), c/s 03221300-9 kg 18,00   GOST  719481 Pătrungel proaspăt, 

calitativ 

20. 
Cartofi  proaspeţi ,în saci, diametrul nu mai 

mic de 8 cm, c/s 
03212100-1 kg 3600,00 

HG RM 929 din 31.12.09 proaspeţi 

,în saci, diametrul nu mai mic de 8 cm 

21. 
Castraveţi muraţi în borcane (0,67L) c/s 

15331500-2 
kg 

 

46,90 

 

GOST  1633-73 în  borcane ,0,67 L, 

c/s 

22. Fruce  proaspete : Mere, c/s 03222321-9 kg 1200,00 GOST 1633-73 Calitative, nu 

marunte, c/s 

23. Biscuiţi  uscați (bebeluş), amb.  5 kg;c/s 15812100-4 kg 135,00   GOST 554901-89  

   uscați  (bebeluși) amb. 5 kg;c/s, 

24 Biscuiţi   din lapte  topit, amb. 5 kg;c/s 15812100-4 kg 90,00 GOST 554901-89 amb. 5 kg;c/s 

25 
Unt  nesărat  72,5%, cu grăsimi  animaliere, 

amb.  în pachete 0,200 kg,c/s ;autohton 
15530000-2 kg 500,00  

GOST 37-91 nesărat  72,5%, cu 

grăsimi animaliere, amb. în pachete 

200 gr, autohton, c/s 

26 
Ulei  de  floarea  soarelui   rafinat, deodorant, 

în   sticle   5 litri,c/s   
15421000-5  litru 110,00  

GOST  1129-93 

de  floarea soarelui rafinat, deodorant 

în  sticle   5 litri, c/s 

27 
Ouă dietetice  de  găină(1/46 gr.) ,c/s, termenul 

de valab. 9 zile 03142500-3 
bucă

ţi 

10000,0 

 

SM 89 dietetice de  găină(1/46 gr.), 

c/s, term. valab. 9 zile, 

28 
Lapte  de vaci 2,5%   pasterizat ,amb. 1 litru , 

autohton 
15511100-4 litru 3600,00 

GOST 13277-79  

de vacă 2,5%  pasterizat, amb.1 litru, 

autohton 

29 
Chefir, 2,5 %,amb. 0,5 ,politilenă, c/s, autohton 

15551310-1 litru 1200,00 
GOST 13277-79  

2,5 %,amb. . 0,5 ,politilenă, c/s , 

autohton 

30 
Brînză  de vaci 5%,amb. 0,5 kg, c/s, autohton 

15542000-9 kg 600,00 

PTMD670040053-058-2101 de  vaci 

5%,amb. 0,5  kg, c/s autohton 

 

31 
Smîntînă 10%  în pungi  de politilenă, 0,5 litri, 

c/s, autohton 
15512000-0 kg 180,00 

TU10.02.02.78909-89 

10%  în pungi  de politilenă, 0,5 litri, 

c/s, autohton 
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32 
Caşcaval  tare nepicant 50% ,ambalat,c/s 

15543200-8 kg 90,00  
SM 218-2001 tare nepicant 50%,c/s, 

amb. 

33 
Fileu din pui broiler, f/ă  os , congelat  ,calit. 

super. , amb. 1 kg; autohton 
15111100-0 kg 700,00 

GOST  25391-82 

f/ă  os , congelat  ,calit. super. , amb. 

1 kg; autohton 

34 
  Găini   broiler  cu fierbere  rapidă , congelat, 

c/s , amb. la  bucată  ,autohton 
15112000-6 kg 300,00 

GOST  25391-82  

cal.  super ,cong.cu fierbere  rapidă 

amb. la  bucată kg; autohtone 

35 
 Carne  de bovină  tînără , fără os , congelată  , 

cal. super.,autohton 
03321200-7  kg 

 300,00  

GOST 779-55 

   tînără fără os,  congelată  , cal. 

super., autohton 

36 
Peşte  de  mare  congelat “HEC” f/cap,  

F / măruntai ,cal. super 
15221000-3 kg 600,00 

GOST 20057-96  

de  mare  congelat “HEC” f/cap, F / 

măruntai ,c/s. 

37 
Suc  din fructe “tetrapac” (limpezit) :  mere 

,amb. 1 L    
15321600-0 L 1200,00 

SM -183  

din  fructe tetrapac” (limpezit) mere , 

amb.1 L    

38 
Mazăre verde (conservată,0,430  L) ,c/s  

03221221-1 
kg 

 

51,60 

 

GOST 15842 conservată,0,430L, c/s 

39 Pastă din roşii 25%(în borcane 0,31 L),c/s 15331134-5  kg 65,10 GOST 3343-89 

25% (în borcane 0,31L,c/s, 

40 Magiun din mere  ,borcane 0,86 L, c/s   15332200-6 kg 63,64 GOST 6929MB506189 borcane 

0,86L  , c/s 

41 
Pesmeti măcinati,uscati din pîne din făină de 

grîu  c/s ,ambl. 0,5 kg 
15872200-3 kg 65,0 

GOST 28402 

 uscati din pîne din făină de grîu  c/s , 

ambl. 0,5 kg, 

42 Cacao  praf în cutii ,amb. 100 gr, c/s 15841000-5 kg 16,00  GOST 108-76 

 În cutii  100 gr, c/s 

43 
Frunză  de daftin,amb. în pachete  0,08gr, c/s 

15872200-0 
  kg 

 
4,0   

GOST 17594-81  

amb. în pachete  0,08 gr, c/s 

44 Oţet  de  masă 6%  , 0,5 L 15871110-8 L 13,0 
PTMD67-0411795-146:20016%  , 

0,5 L 

45 
Sare  de  bucătărie ( alimentară -iodată) în 

pachete  1 kg 
15872400-5 kg 80,00 

PTMD 6700411795-146:2001 

În pachete 1kg, alimentară-iodată  

46 Drojdie  uscată , amb.0,100 gr, c/s 15898000-9 kg 6,0  GOST 171-81; uscată , amb.100 gr, 

c/s 

47 Bicarbonat de sodiu în pachete 0,5 kg   kg 10,00       GOST 2156-76 în pachete  0,5 kg 

48 
Fructe   uscate:   mere, c/s, ambalate în sac de 

hîrtie, nu mărunte  
15332410-1 kg 50,00 

GOST 28501-90  

mere  , c/s , nu mărunte ,ambalate în 

sac de hîrtie, 

49 Ciai  negru în  pachete 1,5 gr , c/s 15864100-3 
kg   

4,00 

GOST 1938-90 

 amb. în pachete 

1,5 gr , c/s 

50  Stafide , c/s; amb. 0,08- 0,100 gr 15332411-8  kg 40,00 GOST 22-94  

amb. în pachete  0,08-0,100 gr, c/s 

51 Zahăr autohton , amb. 1 kg, c/s  15831000-2   kg 600,00   GOST 21-94 amb. 1 kg, c/s autohton 

 



 

 4 

 

 

 

 

 

6.Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: Conform  graficului  stabilit  

în  contract  pe  parcursul   a  I   jumătate   a  anului 2018,02/01/2018- 31.07.2018. 

 

 

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

 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

documentului/cerinței 

Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea 

1 Certificat de înregistrare a 

întreprinderii 

Copia ,emisă  de Camera Înregistrării de Stat 

(Ministerul Dezvoltării Informaţionale confirmată 

prin semnătura şi ştampila Participantului 

Obligatoriu 

2 Certificat de atribuire a contului 

bancar 

 Copia ,eliberat de banca deţinătoare de cont; 

confirmată prin semnătura şi ştampila 

Participantului 

 

Obligatoriu 

3 Certificat de efectuare sistematică a 

plăţii impozitelor, contribuțiilor  

Copia ,eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea 

certificatului – conform cerinţelor Inspectoratului 

Fiscal al Republicii Moldova); confirmată prin 

semnătura şi ştampila Participantului 

 

Obligatoriu 

4 Ultimul raport financiar   Copia ,confirmată prin semnătura şi ştampila 

Participantului 
Obligatoriu 

5 Oferta   Original, confirmată prin aplicarea semnăturii şi 

ştampilei umede  a Participantului  
Obligatoriu 

6 Certificat de conformitate/ 

declaratia de conformitate (produse 

lactate) 

 Copia ,eliberat de Organismul Naţional de 

Verificare a conformităţii produselor – copia 

originalului, confirmată prin ştampila şi semnătura 

Participantului; 

 

Obligatoriu 

7 Declaraţia privind conduita etică şi 

neimplicarea în practici 

frauduloase şi de corupere  

Original, confirmate  prin semnătura şi ştampila 

Participantului 
Obligatoriu 

8 Date despre Participant  Original ,confirmate  prin semnătura şi  ştampila 

Participantului 
Obligatoriu 

9 Garanţia pentru ofertă  Original , 1%din valoarea ofertei prezentate în 

formă 

de:Garanție    bancară sau  prin Transfer bancar. 

 

Obligatoriu 

10 Autorizaţia de funcţionare a 

agentului economic 

Copia,confirmată prin  semnată şi ştampiltă de 

participant 
Obligatoriu 

11 Autorizaţia sanitar-veterinară de 

funcţionare a agentului economic 

Copia, confirmată prin  semnată şi ştampiltă de 

participant  
Obligatoriu 

12 Autorizaţia sanitar- veterinara pe 

unitate de transport sau  pasaport  

sanitar  al  transportului 

Copia ,confirmată prin  semnată, ştampiltă de 

participant 

 

Obligatoriu 



 

 5 

13 Experienţa   similară :cel puţin un 

an de activitate 

 Copia ,confirmate prin 

semnătura şi ştampilaParticipantului 

Obligatoriu 

14 Certificat de deţinere  a 

abatorului  sau contract    cu  

abatorul  

Copia  eliberată  de participant  Obligatoriu 

15 Documentele obligatorii la 

procurarea   produselor   de  

panificare: 

1).Certificat  de calitate  şi de  

provenenţă a  materiei prime  

(făină/grîu); 

Copia  ,confirmate  prin 

semnătura şi  ştampila  Participantului;  

 

 

 

Obligatoriu 

 

2).Confirmare  de depunere  a 

stocului  de făină/grîu, necesar  

îndeplinirii  contractului  de  

achiziţie  pe  o  perioadă   de  cel  

puţin 10  zile ; 

Copia  ,confirmate  prin 

semnătura şi  ştampila  Participantului;  

 

Obligatoriu 

 3)Certificatul   de  deţinere   a  

laboratorului  atestat  pentru  

efectuarea controlului  asupra  

calităţii sau contract cu un  

laborator  atestat. 

Original, eliberat de participant Obligatoriu 

4).Certificatul  pentru  confirmarea  

capacităţii  executării  calitative a 

contractului  de  achiziţie-original- 

eliberat  de  participant, 

 

Original, eliberat de participant Obligatoriu 

 

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: Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii. 

b) Adresa:or.Chişinău,str. renoble,147. 

c) Tel:28-87-76; 73-75-79.Fax:28-87-81;28-87-76; 73-30-83 

d) E-mail: angelita71@mail.ru   sau  natazabolotnii@mail.ru. 

e) Numele şi funcţia persoanei responsabile: vicedirector administrativ-   Zabolotnîi Natalia 

sau  jurisconsult –Gîrlean Angela. 

 

- Întocmirea ofertelor: Prețurile în  Ofertă să fie  indicat  numai cu 2 cifre  după  virgulă  și 
documentele de calificare solicitate vor fi întocmite cu  șriftul 14 ,clar, fără corectări, cu număr 

și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate: pînă la:  

06.11.2017, ora  : 10.00  min   pe adresa:   

Centrul  Republican de Reabilitare pentru Copii(CRRC), mun. Chişinău, str. Grenoble 147 ; 

Tel:28-87-76;73-75-79;fax:28-87-81;28-87-76,birourile : vicedirector administrativ ,jurisconsult 

 

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

 

Ofertele alternative nu vor fi acceptate. 

 

9.Criteriul de atribuire este:  cel mai  mic preţ  pe  poziţii. 

 

10.Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile. 

 

11.Garanția pentru ofertă 

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de  1% f/ă TVA din 

tel:28-87-76
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valoarea ofertei prezentate în formă de:  

- Garanție bancară sau 

- Transfer la contul autorității. 
 

 

 

Plata prin transfer se va efectua în adresa , cu nota “Garanția pentru ofertă la cererea ofertelor 

de prețuri nr. 1947-op/17  din  06.11.2017 ”, ora: 10.00 , conform următoarelor detalii:  

 

Centrul Republican de Reabilitare  pentru  Copii  (CRRC), 

 str.Grenoble 147,m. Chișinău 

Ministerul  FinanţelorTrezorăria  de Stat ; TREZMD2X  

                   Cod IBAN: MD07TRPBAA333110A15434AC 

c/f  1006600049347 

 tel.: 28-87-86;73-75-79  fax.: 28-87-76;28-87-81;73-30-83.  

            

12.Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la 

sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa :  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor;Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 
nr.162 (et.11), MD 2004;Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md. 

 

13.Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 319095,00 lei f/ă TVA. 

 

Conducătorul grupului de lucru:  Natalia  Zabolotnîi________________      L.Ș. 

 

 

 

Ex.  : Gîrlean Angela Tel.: 73-75-79;28-87-76; 73-30-83 

 


