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  ANUNȚ DE PARTICIPARE 
 

privind achiziționarea Produselor alimentare pentru   II semestru 2020 

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Cimislia 

2. IDNO: 1003605150319 

3. Adresa:  or.Cimislia,str.Alexandru cel bun 135 

4. Numărul de telefon/fax:  0 241-2-21-93,068551028 

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: srcimislia@ms.md;  

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): __Nu se aplică  

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 Denumire: Bunuri solicitate 
Unitatea de 

măsura Cantitatea 
Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă 

1 
 

Piine din amestec de faina de 

secara si griu c. I-II 

   

1.1 15811100-7 Piine din amestec de faina de 

secara si griu c. I-II,feliată și 

ambalată 

Kilogram 1800.00 Standart de referință și cerințele: HG nr.775 

din 03.07.2007,  Livrarea: la comandă 

conform graficului de livrare zilnic 

2  Piine din faina de griu calitate 

superioara 

   

2.1 15811100-7 Piine din faina de griu calit. 

superioara feliată şi ambalată 

Kilogram 4600.00 Standart de referință și cerințele: SM 

:173:1997,HG nr.775 din 03.07.2007, 

Livrarea:,la comandă conform graficului de 

livrare zilnic 

3  Chifle cu greutate de 50 gr    

3.1 15811200-8 Chifle cu greutatea de 50 gr din 

făină de calitate superioară, pe 

lapte cu adaos de stafide sau 

mac,ambalate 

Bucată 5200.00  Standart de referință și cerințele: HG nr.775 

din 03.07.2007 

Livrarea: la comandă conform graficului 1/la 

2zile 

4  Faina de griu    

4.1 15612100-2 Faina de griu,calitatea superioară Kilogram 50.00 Standart de referință și cerințele: SM 

202:2000, HG nr.68 din 29.01.2009, livrarea: 

la comanda beneficiarului 

5  Paste fainoase  grupa C,calitate 

superioara 

   

5.1 15850000-1 Paste fainoase grupa C, calit. 

superioara,ambalat în saci a cîte 

5-10 kg, 

Kilogram 200.00 Standart de referință și cerințele: GOST 875-

92, : HG nr.775 din 03.07.2007 

Livrarea:la comandă conform graficului de 

livrare o dată în lună 

6   Hrisca  bob intreg,calit.super    

6.1 03211900-2 Hrisca bob intreg 

,calit.superioara,ambalat în saci a 

cîte 25 kg, 

Kilogram 350.00 Standart de referință și cerințele: GOST 5550-

74, : HG nr.520 din 22.06.2010 

livrarea: la comandă conform graficului de 

livrare o dată în lună 

7  Orez slefuit intreg calit. 

superioara 
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7.1 03211300-6 Orez slefuit intreg calit. 

Superioara, ambalat în saci a cîte 

25 kg, 

Kilogram        150.00 Standart de referință și cerințele: GOST 6292-

93, : HG nr.520 din 22.06.2010 

livrarea: la comandă conform graficului de 

livrare o dată în lună 

8  Fulgi de ovas,calit,superioara    

8.1 15613380-5 Fulgi de ovas,calitatea superioara 

ambalat în saci a cîte 5-15 kg, 

Kilogram 200.00  Standart de referință și cerințele:  GOST 

21149-93, : HG nr.520 din 22.06.2010livrarea 

: la comandă conform graficului de livrare o 

dată în lună 

9  Crupe de gris,calit.superioara    

9.1 15625000-5 Crupe de gris,calit.superioara 

ambalat în saci a cîte 25 kg, 

Kilogram 100.00 Standart de referință și cerințele:  GOST 7022-

97, : HG nr.520 din 22.06.2010,livrarea:la 

comandă conform graficului de livrare o dată 

în lună 

10  Crupe de mei slefuita calit. 

superioara 

   

10.1 03211900-2 Crupe de mei slefuita calit. 

superioara,ambalat în saci a cîte 

25 kg, 

Kilogram 150.00 Standart de referință și cerințele:  GOST 572-

60, : HG nr.520 din 22.06.2010,livrarea: la 

comandă conform graficului o data în lună 

 

11  Crupe de arpacas calit. 

superioara 

   

11.1 03211900-2 Crupe de arpacas calit. I ambalat 

în saci a cîte 25 kg, 

Kilogram 125.00 Standart de referință și cerințele:  : HG nr.520 

din 22.06.2010, : HG nr.1191 din 22.12.2010 

livrarea:la comandă conform graficului de 

livrare o dată în lună 

12  Crupe de griu sfarmate calit. I    

12.1 03211900-2 Crupe de griu sfarmate calit. I 

ambalat în saci a cîte 25 kg, 

Kilogram 100.00 Standart de referință și cerințele:  : HG nr.520 

din 22.06.2010, HG nr.1191 din 22.12.2010 

livrarea: la comandă conform graficului de 

livrare o dată în lună 

13  Crupe de orz calit. superioara    

13.1 03211400-7 Crupe de orz calit. 

superioara,ambalat în saci a cîte 

25 kg, 

Kilogram 100.00 Standart de referință și cerințele:  GOST 5784-

60 HG nr.520 din 22.06.2010 livrarea:la 

comandă conform graficului de livrare o dată 

în lună 

14  Crupe de porumb    

14.1 03211900-2 Crupe de porumb, ambalat în saci 

a cîte 25 kg, 

Kilogram 200.00  Standart de referință și cerințele:GOST 6002-

69, HG nr.520 din 22.06.2010livrarea: la 

comandă conform graficului de livrare o dată 

în lună 

15  Mazare verde conservata calit. 

Superioara 

   

15.1 15331462-3 Mazare verde conservata calit. 

superioară în borcane pînă la 2,5 

kg, 

Kilogram 600.00  Standart de referință și cerințele :GOST 

15842-90, HG nr.1191 din 22.12.2010 HG 

nr.520 din 22.06.2010,livrarea: la comandă 

conform graficului de livrare o dată în lună 

16  Mazare uscata despicata    

16.1 03212213-6 Mazare uscata despicata ambalat 

în saci a cîte 25 kg, 

Kilogram 200.00 Standart de referință și cerințele : HG nr.205 

din 11.03.2009, Livrarea:la comandă conform 

graficului de livrare o dată în lună 

17  Pulpe de gaina de fierbere 

rapida categ. I , congelate 

   

17.1 15112000-6 Pulpe de gaina de fierbere rapida 

categoria I, congelate cu greutatea 

de nu mai puţin de 0,4 kg/1 pulpă, 

în cutie de carton, ambalaj 

original al producătorului, 

Kilogram 3300.00 Standart de referință și cerințele : HG nr.696 

din 04.08.2010, HG nr.221 din 

16.03.2009,Livrarea: la comandă conform 

graficului de livrare o dată 

în săptămînă 

18  Peste congelat fara cap "Hec"    
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18.1 15221000-3 Peste congelat fara cap "Hec" cu 

greutatea nu mai puţin de 0,3 kg/1 

peşte, în cutie de carton ambalajul 

original al producatorului, 

Kilogram 1000.00 Standart de referință și cerințele GOST 20057-

96, HG nr.435 din 28.05.2010,Livrarea:la 

comandă conform graficului de livrare o dată 

în săptămînă 

19  Lapte de vaca pasterizat cu 

grasimi 2,5 % 

   

19.1 15511100-4 Lapte de vaca pasterizat cu 

grasimi 2,5%,pungi 1,0L 

Litru 5100.00 Standart de referință și cerințele :HG 611 din 

05.07.2010,Livrarea: la comandă conform 

graficului de livrare de 3 ori în săptămînă de la 

8.00-11.00 

20  Chefir cu grasimi de 1 %    

20.1 15500000-3 Chefir cu grasimi de 1 %,pungi 

0,5L 

Litru 2200.00 Standart  de referinta si cerintele HG 611 din 

05.07.2010, la comandă conform graficului de 

livrare de 3 ori în săptămînă de la 8.00-11.00 

21  Brinza de vaci proaspata 9 %    

21.1 15542000-9 Brinza de vaci proaspata 9%,  în 

pungi de 2 kg 

Kilogram 850.00 standart de referinta și cerințele:HG 611 din 

05.07.2010, Livrarea:la comandă conform 

graficului de livrare de 3 ori în săptămînă de 

la 8.00-11.00, 

22  Smintina 10 %    

22.1 15512000-0 Smintina 10%, pungi 0,5 L Kilogram 400.00 .Standart de referinta și cerințele  HG 611 din 

05.07.2010 ,Livrarea:la comandă conform 

graficului de livrare de 3 ori în săptămînă,de la 

8.00-11.00 

23  Cascaval nepicant ( pina la 50 

% de grasimi)cu cheag tare 
 

   

23.1 15544000-3 Cascaval nepicant (pina la 50% de 

grasimi)cu cheag tare,ambalat cite 

2 kg 

Kilogram 325.00  Standart de referinta și cerințele HG 611 din 

05.07.2010 ,Livrarea: la comandă conform 

graficului de livrare o dată în săptămînă 

 

24  Unt din smintina dulce nesarat 

cu fractie masica de grasimi 72- 

73 %, ambalat cite 10 kg 

   

24.1 15530000-2 Unt din smintina dulce nesarat cu 

fractia masica de grasimi 72- 73% 

ambalat cite 10 kg 

Kilogram 450.00 Standart de referinta și cerințele HG 611 din 

05.07.2010, Livrarea:la comandă conform 

graficului de livrare o dată în săptămînă 

25 
 

Ulei din floarea soarelui, rafinat 

in sticle de 5 litri 

   

25.1 15411200-4 Ulei din floarea soarelui, rafinat in 

sticle de 5 litri 

Litru 700.00 Standart de referinta și cerințele HG nr.434 din 

27.05.2010,Livrarea:la comandă conform 

graficului de livrare o dată în săptămînă 

26  Oua de gaina    

26.1 03142500-3 Oua de gaina dietice, fiecare ou să 

fie marcat cu data producerii, 

Bucată 11000.00 Standart de referinta și cerințele HG nr.1208 din 

27.10.2008,livrarea:la comandă conform 

graficului de livrare o dată în săptămînă 

27  Zahar tos    

27.1 15831000-2 Zahar tos din sveclă de calitate 

standard în saci a cîte 50 kg, 

Kilogram 800.00 Standart de referinta și cerințele HG nr.774 din 

03.07.2007,Livrarea:la comandă conform 

graficului de livrare o dată în lună 

28  Ceai negru pachete 0,5 - 1 kg    

28.1 15863200-7 Ceai negru pachete 0,5 - 1 kg Kilogram 40.00 Standart de referinta și cerințele HG nr.206 din 

11.03.2009,Livrarea: la comandă conform 

graficului de livrare o dată în lună 

29  Pasta de tomate 25%, calit. 

Superioara 
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29.1 15331425-2 Pasta de tomate 25% calitatea 

superioara, în borcane pînă la 0,8 

kg, 

Kilogram 80.00 Standart de referinta și cerințele SM 247:2004, 

HG nr.520 din 22.06.2010Livrarea:la comandă 

conform graficului de livrare, o dată în lună 

30  Magiun din mere sterilizat 

,calit.Iin borcane de 0,7-1,0 kg 

   

30.1 15332290-3 Magiun din mere sterilizat,calit,I 

in borcane de 0,7-1,0 kg 

Kilogram 200.00 Standart de referinta și cerințele HG nr.216 din 

27.02.2008,livrarea:la comandă 

conform graficului de livrare, o dată în lună 

31  Sare iodata pachete la 1 kg    

31.1 15872400-5 Sare iodata pachete la 1 kg Kilogram 50.00 ,Standart de referinta și cerințele GOST 13830-

97, HG nr.596 din 03.08.2011Livrarea: la 

comandă conform graficului de livrare, o dată în 

lună 

32  Otet 9% in sticle    

32.1 15871100-5 Otet 9% in sticle Litru 72.00 Standart de referinta și cerințele HG nr.1403 din 

09.12.2008, Livrarea:la comandă conform 

graficului de livrare, o dată în lună 

33  Bicarbonat de natriu pachet 0,5 

kg 

   

33.1 24313320-0 Bicarbonat de natriu ,pachet 0,5 

kg 

kilogram 50,00 Standart de referinta și cerințele GOST 2156-

1976, HG nr.196 din 25.03.2011Livrarea:la 

comandă conform graficului de livrare, o dată în 

lună 

34  Fructe uscate asorti (mere, pere, 

prune) 

   

34.1 15332410-1 Fructe uscate asorti (mere, pere, 

prune)ambalaj in saci de hirtie 5-

10 kg 

Kilogram 450.00 Standart de referinta și cerințele HG nr.1523 din 

29.12.2007,Livrarea: la comandă conform 

graficului de livrare, o dată în lună 

35  Suc din fructe natural  mere     

35.1 15321000-4 Suc din fructe natural  mere 

limpezit borcan 3 litri 

Litru 200.00 Standart de referinta și cerințele : HG nr.1111 

din 06.12.2010, livrarea conform graficului o 

data in luna 

36  Suc natural mere si morcov     

36.1 15321000-4 Suc natural mere si morcov 

(limpezit),ambalaj 1 litru 

Litru  200.00 Standart de referinta și cerințele : HG nr.1111 

din 06.12.2010, livrarea conform graficului o 

data in luna 

37  Suc natural din bostan si sfecla 

,ambalaj 1-3 litru 

   

37.1 15321000-4 Suc natural din bostan si sfecla 

,ambalaj 1-3 litru 

Litru  200.00 Standart de referinta și cerințele : HG nr.1111 

din 06.12.2010, livrarea conform graficului o 

data in luna 

38  Sfecla rosie de masa     

38.1 03221111-7 Sfecla rosie de masa ,marime 

medie, (200-300gr/buc)intreaga, 

curata, neramificata, sanatoasa, 

neatacata de vatamatori, fara 

semne de alterare si lovituri. Fara 

miros si gust strain. Ambalaj- saci 

de plase 

Kilogram 1100.00 Standart de referinta și cerințele HG 929 din 

31.12.2009 

. Livrarea conform graficului o data in 

saptamina. 

39  Varza alba proaspata     
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39.1 03221410-3 Varza alba proaspata , marime 

medie, (cu greutatea nu mai puțin 

de 2kg/buc)intreaga, curata, 

sanatoasa, neinfoiata, 

neatacata de vatamatori, fara 

semne de alterare si lovituri. 

Ambalaj- saci de plase. 

Kilogram 2600.00 Standart de referinta și cerințele : HG 929 din 

31.12.2009.Livrarea conform graficului o data 

in saptamina. 

40  Morcov     

40.1 03221112-4 Morcov de marime medie,(cu 

greutate nu mai puțin de 100 

gr/buc) intregi, curati, sanatosi,  

neatacati de vatamatori, fara 

semne de alterare si lovituri.Fara 

miros si gust strain. Ambalaj- saci 

de plase. 

 

Kilogram 1300.00 Standart de referinta și cerințe: HG 929 din 

31.12.2009 

.Livrarea conform graficului o data in 

saptamina. 

41  Ciapa uscata     

41.1 03221113-1 Ciapa uscata calitatea I, calibrul 

nu mai putin de 60 mm, intreaga, 

curata,  sanatoasa, neatacata de 

vatamatori, fara semne de alterare 

si lovituri. Fara miros si gust 

strain. Ambalaj- saci de plase. 

Kilogram 520.00 Standart de referinta și cerințe: HG 929 din 

31.12.2009. Livrarea conform graficului o data 

in saptamina. 

42  Cartofi     

42.1 

03212100-1 Cartofi , calitatea I, calibrul nu 

mai putin de 80 mm, intregi, 

curati,  sanatosi, neatacati de 

vatamatori, fara semne de alterare 

si lovituri. Fara miros si gust 

strain. Ambalaj- saci de plase 

Kilogram 4600.00 Standart de referinta și cerințe  

HG 929 din 31.12.2009 

. Livrarea conform graficului o data in 

saptamina. 

Valoarea estimative  a achizitiei constituie 459711 lei fara TVA  

 

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

oferta (se va selecta): 

1) Pentru toate loturile; 

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite 

11. Termenii și condițiile de executare solicitați: conform graficului stabilit. 

12. Termenul de valabilitate a contractului:  31.12.2020 

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

în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică 

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

de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică  

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

determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) 
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al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, 

documentație):  

Nr. 

d/o 

Denumirea 

documentului/cerinței 
Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea 

1 Specificații tehnice(F4.1) Specificalii tehnice (F4.1) Original - conform Fоrmulаrului 

electronic plasat ре site (www.scr.md/Achizilii publice) 

соnfirmаte рrin aplicarea semnăturii și ștampilei 

Participantului. participantul va рrеzепtа fоrmulаrul ofertei 

F 4.1 Тip format electronic ре suport CD (in format excel) 

imрrеună cu oferta. Informalia din formularul ofertei F 4.1 

ре suport hirtie obligatoriu vа fi identică cu informația 

prezentată în format electronic 

Da  

2 Specificația de preț (F.4.2) Specificalii tehnice (F4.2) Original - conform Fоrmulаrului 

electronic plasat ре site (www.scr.md/Achizilii publice) 

соnfirmаte рrin aplicarea semnăturii și ștampilei 

Participantului. participantul va рrеzепtа fоrmulаrul ofertei 

F 4.2 Тip format electronic ре suport CD (in format excel) 

imрrеună cu oferta. Informalia din formularul ofertei F 4.2 

ре suport hirtie obligatoriu vа fi identică cu informația 

prezentată în format electronic 

Da  

3 Formularul ofertei (F3.1) Original potrivit formularului (F3.1) confirmat prin 

aplicarea semnaturii si stampilei participantului. 

Da  

4 Garantia pentru oferta 

(garanția bancară)(F3,2) 

Original potrivit formularului F 3.2 eliberat de banca 

detinatoare de conturi sau transfer pe contul autoritatii 

contractante;IMSP Spitalul Raional Cimislia 

or.Cimislia,str.Alexandru cel Bun 135 

BC”Moldova-AgroindBanK”SA fil.Cimislia 

Codul IBAN: 

 MD79AG000000022512564163 

C.f:1003605150319 

c.b:AGRNMD2X782 

Da  

5 Garanția de bună 

execuție(F3.3) 

transfer pe contul autoritatii contractante; ;IMSP Spitalul 

Raional Cimislia 

or.Cimislia,str.Alexandru cel Bun 135 

BC”Moldova-AgroindBanK”SA fil.Cimislia 

Codul IBAN: 

 MD79AG000000022512564163 

C.f:1003605150319 

c.b:AGRNMD2X782 

Da  

6 Declarația privind conduit 

etică și neimplicarea în 

practice frauduloase și de 

corupere(F3.4) 

Original potrivit formularuilui F3.4 confirmat prin aplicarea 

semnaturii si stampilei participantului 

Da  

7 Declarația privind situația 

personală a operatorului 

economic(F3,5) 

Original potrivit formularuilui F3.5 confirmat prin aplicarea 

semnaturii si stampilei participantului 

Da  

8 Certificate/Decizie/Certificat 

de înregistrare 

Copie emis de Agenția Servicii Publice, confirmat prin 

aplicarea semnaturii si stampilei participantului 

Da  

9 Certificat de atribuire a 

contului bancar 

copie- eliberat de banca detinatoare de cont, confirmata prin 

semnatura si stampila participantului; 

Da  

10 Certificat de efectuare 

sistematica a platii impozitelor, 

contributiilor 

copie- eliberat de Inspectoratul Fiscal , valabilitatea 

certificatului -conform cerintelor Inspectoratului Fiscal al 

RM, confirmat prin semnatura si stampila participantului; 

Da  

11  Ultimul Raport 

financiar/situația financiară 

Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila candidatului Da  

12 Autorizatia sanitar-veterinara 

de functionare a(pentru 

produse alimentare animaliere) 

eliberata de ANSA- copie confirmata prin aplicarea 

semnaturii si stampilei participantului; 

Da  

13 Autorizatia sanitara de 

functionare(pentru produse 

alimentare) 

eliberata de ANSA- copie confirmata prin aplicarea 

semnaturii si stampilei participantului 

Da 

14 Autorizatia sanitar-veterinara 

pe unitate de transport, si fisa 

eliberata de ANSA- copie confirmata prin aplicarea 

semnaturii si stampilei participantului 

Da 
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medical personala a soferilor 

pe unitatea de transport 

15 Certificat de conformitate 

(carne de pui,pește) 

Copie confirmat prin semnatura si stampila participantului; Da  

16 Sistemul de management al 

siguranței alimentului ISO 

22000 HACCP (pentru produse 

de origine animală) 

copie confirmata prin semnatura si stampila participantului; Da  

17 Certificat de detinere a 

abatorului sau contract cu 

asemenia abator (pentru toate 

tipurile de carne) 

original confirmat prin semnatura si stampila 

participantului;și după caz a prestatorului de servicii abator 

Da 

18 Certificat sanitar-

veterinar(pentru produsele de 

origine animală) 

copie confirmata prin semnatura si stampila participantului Da  

19 Certificat de inofensivitate/ 

aviz sanitar (pentru 

legume,fructe) 

copie confirmata prin semnatura si stampila participantului; Da  

20 certificat de соnfоrmitate sau 

alt certificate eliberat de un 

organ abilitat се confirmă 

calitatea și proviniența  

produselor (pentru restul 

produselor) 

copie confirmata prin semnatura si stampila participantului; Da  

21 Certificat de calitate si de 

provenienta a materiei prime 

(faina, griu ) pentru produse de 

panificatie; 

copie confirmata prin semnatura si stampila participantului; Da 

22 Confirmare de detinere a 

stocului de faina/ griu, necesar 

indeplinirii contractului de 

achizitie pe o perioada de cel 

putin 10 zile 

copie confirmata prin semnatura si stampila participantului; Da 

23 Certificat de detinere a 

laboratorului atestat pentru 

efectuarea controlului 

permanent asupra calitatii sau 

contract cu asemenia laborator 

original, confirmat prin semnatura si stampila 

participantului; 

Da 

24 Certificate de inspecție a 

calității cerealelor și a 

derivatelor cerealelor ,pentru 

produsele de panificație 

Copie  - eliberat de Agenlia Nаțională pentru Siguranța 

Alimentelor, confirmată рrin semnătura și ștampila 

participantului. 

Da  

25 Certifcat pentru confirmarea 

capacității executării calitative  

a contractului de achiziție 

original - eliberat de participant, саrе rеflесtă următоаrеа 

informație: а) Experienta асumulаtă, performantele; b) 

Volumul de рrоduсеre, desfacere; с) Numărul și calificarea 

personalului angajat; d) Dotarea tehnici; е) Informații despre 

contractele executate in ultimii 3 ani; fl Lipsa reclamațiilor 

de la beneficiarii de stat 

Da  

26 Formularul standard al 

Documentului Unic de 

Achizitii European 

Original- confirmat prin semnatura si stampila 

participantului; 

Da 

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse 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): nu se aplică  

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică  

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut pe 

fiecare lot in parte 

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

și ponderile lor: 
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Nr. 

d/o 

Denumirea factorului de evaluare Ponderea% 

 nu se aplică  

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP 

      -     pe: [data] Informația o găsiți în 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 zile  

24. Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP 

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: _Limba 

română  

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

Uniunii Europene:  nu se aplică  
(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): nu se aplică 

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

nu se aplică  

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

astfel de anunţ:_nu a fost publicat un anunț de intenție 

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 

Se acceptă 

sistemul de comenzi electronice Nu se acceptă 

facturarea electronică Se acceptă 

plățile electronice Se acceptă 

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):  nu se aplică  
(se specifică da sau nu) 

35. Alte informații relevante: ______________________________________________________ 

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș. 


