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INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

 

din    05.12.2017 

StimateDomnule Director, 

 

Văinformămcăse organizează  procedura  de cerere a ofertelor de preţuri privind  achiziţionarea   

Produselor  Alimentare  pentru I  jumătate a anului 2018(REPETATĂ) 

 

LuîndînconsiderareexperienţaşicompetenţaîntreprinderiiDvs. Îndomeniu, solicitămparticiparea la 

concursulprivitor la livrarea /prestareabunurilorşi/sauserviciilor descries maijos. 

 
 

Denumireaautorităţiicontractante: Centrul  Republican  de ReabilitarepentruCopii 

,Chişinău,str. Grenoble ,147. 

IDNO: 1006600049347 

Tip procedurăachiziție: COP cu Publicare 

Obiectulachiziției: Achiziţionarea  Produselor  Alimentare  pentru I  jumătate a anului 2018 

(REPETATĂ) 

Cod CPV: 15000000-8 

 

 

 

Nr. 

d/o 
Denumireabunurilor/serviciilorsolicitate Cod CPV U/M Cant. 

Specificareatehnicădeplinăsol

icitată, Standarde de 

referinţă 

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

2. 
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 

3 
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 

4. 
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 

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

15542000-9 kg 600,00 

PTMD670040053-058-2101 de  

vaci5%,amb. 0,5  kg, c/s autohton 

 

6. 
Smîntînă 10%  înpungi  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 

7. 
Fructe uscate:   mere, c/s, ambalateîn sac de 

hîrtie, nu mărunte 
15332410-1 kg 50,00 

GOST 28501-90  

mere, c/s , nu mărunte ,ambalate în 

sac de hîrtie, 

 

 

 

6.Termenul de livrare/prestaresolicitatșiloculdestinației finale: Conform  graficului  stabilit  în  

contract  pe  parcursul   a  I   jumătate   a  anului 2018,02/01/2018- 31.07.2018. 
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7.Documentele/cerinţele de calificarepentruoperatoriieconomiciincludurmătoarele:  

 

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 şiştampila Participantului 

Obligatoriu 

2 Certificat de atribuire a contului 

bancar 

 Copia ,eliberat de banca deţinătoare de cont; 

confirmată prin semnătura şiştampila 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 şiştampila Participantului 

 

Obligatoriu 

4 Ultimul raport financiar   Copia ,confirmată prin semnătura şiştampila 

Participantului 
Obligatoriu 

5 Oferta   Original, confirmată prin aplicareasemnăturii 

şiştampilei 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 prezentateîn 

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 

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 
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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 ştampilaParticipantului;  

 

 

 

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 ştampilaParticipantului;  

 

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 economiciinteresaţi pot obţineinformaţiesuplimentarăsau pot solicitaclarificări 

de la autoritateacontractantă la adresaindicatămaijos: 

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  minpe 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 

 

Oferteleîntîrziatevor fi respinse. 

 

Ofertele alternative nu vor fi acceptate. 

 

9.Criteriul de atribuireeste: celmaimic preţ pepoziţii. 

 

10.Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile. 

 

11.Garanția pentruofertă 

Toateoferteletrebuiesă fie însoțite de garanțiepentruofertăînvaloare de 1%f/ă TVA din 

valoareaoferteiprezentateînformă de:  

- Garanțiebancarăsau 

- Transferlacontulautorității. 
 

 

tel:28-87-76
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Plata prin transfer se va efectua în adresa , cu nota “Garanția pentru  ofertă la cererea ofertelor 

de prețuri nr.2139-op/17  din  11.12.2017 ”,ora: 10.00 , conform următoarelor detalii:  

 

Centrul Republican deReabilitare  pentru  Copii  (CRRC), 

 str.Grenoble 147,m. Chișinău 

Ministerul  FinanţelorTrezorăria  de Stat ; TREZMD2X  

                  Cod IBAN: MD95TRPCAA518410A00535AA 

c/f  1006600049347 

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

 

12.Contestațiile depusepemargineaprocedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la 

sediulAgenţiaNaţionalăpentruSoluţionareaContestaţiilor la adresa : 
 
Agenția Națională pentru Soluționarea  Contestațiilor;Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefancel 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: 120000,00 lei f/ă TVA. 

 

Conducătorulgrupului de lucru:  Natalia  Zabolotnîi________________      L.Ș. 

 

 

 

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

 

 


