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  ANUNȚ DE PARTICIPARE 
 

privind achiziționarea Produse alimentare pentru Gradiniţele de copii din or. Floreşti pentru 

sem II a anului 2021. 
(se indică obiectul achiziției) 

prin procedura de achiziție Licitaţie Deschisă 
(tipul procedurii de achiziție) 

 
 

1. Denumirea autorității contractante: Primaria or. Florești 

2. IDNO: 1007601007192 

3. Adresa: str. Ștefan cel Mare 32, or. Florești 

4. Numărul de telefon/fax: 025022244 

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: primariafloresti8@gmail.com 

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 

Denumirea 

bunurilor, 

serviciilor sau 

lucrărilor 

Cantitate/ 

Unitate de 

măsură 

Descrierea achiziției 

Valoarea 

estimată, 

fără TVA 

(pentru 

fiecare lot în 

parte) 

Produse alimentare pentru Gradiniţele de copii din or. Floreşti p/u Iunie-Decembrie a anului 2021.  

 

Lotul 1 Produse de panificatie  

1 15811100-7 
Pâine albă buc. 

400 gr 
8700 buc 

Pîine de griu faina alba C/ s, 

feliată  a cite 400gr / buc.Amb. 

în sac de polietilenă, livrare 

zilnic HG RM 775 din 

03.07.2007,pînă la ora 16:00  38263,88 

2 15811100-7 
Pâine de secara 

600 gr 
1940 buc 

Pîine de secara Calitate 

superioara, feliată  a cite 600gr 

/ buc.Amb. în sac de 

polietilenă, livrare zilnic HG 

RM 775 din 03.07.2007 pînă la ora 

16:00 11226,85 

3 15811100-8 

croissant 90 gr. 

Cu cremă de 

vanillie 

5300 buc 

Chiflă dulce cu mac de 100gr, 

ambalate C/s din faina alba de 

griu livrare 1 data pe 

saptamina pînă la ora 16:00 26990,75 

4 15811100-7 Pesmeti cu adaos 190 kg c/s. Amb. Livrare 2 ori pe luna 5101,85 
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de stafide pînă la ora 16:00 

Total pe lot 81583,33 

Lotul 2 Produse de origine animala(carne) 

5 15113000-3 
Carne degrasata 

de porc 
2325 kg 

Carne de porc (muschi) fara 

os, calitate 

superioara,proaspata, livrarea 1 

data pe saptamina in zile 

lucratoare HG RM 773 din 

03.10.2013 pînă la ora 16:00 145312,49 

6 15111100-0 Carne de vită 800 kg 

Carne de vita (muschi) fara os, 

calitate superioara,proaspata 

livrarea 1 data pe saptamina, in 

zile lucratoare HG RM 773 din 

03.10.2013 pînă la ora 16:00 73333,33 

7 15112130-6 Fileu de găină  2450 kg 

Fileu de găină c/s ambalat 1 kg 

proaspat, livrarea,1 data pe 

saptamina in zile lucratoare HG 

RM 773 din 03.10.2013 pînă la ora 

16:00 132708,33 

Total pe lot 351354,16 

Lotul 3 peste 

8 15221000-3 

Peste Merlucio de 

lapte (Hec) 

ambalat 1 kg 

calit.super 

810 kg 

Peste Merlucio de lapte (Hec) 

ambalat 1 kg calit.super, 1 data 

pe saptamina in zile lucratoare 

GOST 1168-86 pînă la ora 16:00 

40500 

Total pe lot 40500 

Lotul 4 Produse Lactate 

9 15530000-2 

Unt de vaci din 

smîntîna dulce  

ambalat 200 gr 

72.5% 
3400 pac 

Unt de vaci din smîntîna dulce 

fără adaos de grăsimi vegetale, 

200 gr 72.5% livrarea 1 data 

pe saptamina, in zile lucratoare 

HG 158 DIN 07.03.2019 pînă la 

ora 16:00 80750,00 

10 15511000-3 Lapte 2.5% 

ambalat 1 1 

10000 lit 

Lapte 2.5% ambalat 1 1 

,livrarea zilnic, HG 158 DIN 

07.03.2019 pînă la ora 16:00 87500,00 

11 15512000-0 Smîntînă 15% 

ambalat 0,500 gr  

7500 pac 

Smîntînă 15% ambalat 0,500 

gr,  livrarea zilnic, HG 158 

DIN 07.03.2019 pînă la ora 16:00 10312,50 

12 15542000-9 

Brânză de vaci 

5% ambalat 500 

gr 1270 pac 

Brânză de vaci 5% ambalat 

500 gr, livrarea 2 ori pe 

saptamina in zile lucratoare, 

HG 158 DIN 07.03.2019 pînă la 

ora 16:00 29633,33 

13 15500000-3 
Chefir 2,5% în 

sticla 1 l. 

2200 lit 

Chefir 2,5% sticla 1 l  livrarea 

2 ori pe saptamina in zile 

lucratoare HG 158 DIN 

07.03.2019 pînă la ora 16:00 29333,33 

14 15500000-4 

Iaurt cu fructe 

1.5% sticla 1 l  
1905 buc 

Iaurt cu fructe 1.5% sticla 500 

gr ,livrarea 2 ori pe saptamina 

in zile lucratoare ,HG 158 DIN 

07.03.2019 pînă la ora 16:00 25400,00 
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15 15542000-9 
Caşcaval semitare 

40% 

1090 kg 

Caşcaval semitare 

40%,livrarea 1 data pe 

saptamina in zile lucratoare 

,HG 158 DIN 07.03.2019 pînă 

la ora 16:00 109000,00 

Total pe lot 371929,17 

Lotul 5 “Legume si fructe” 

16 

03200000-3 Cartofi 6000 Kg 

Întregi, curati, neatacati de 

vătămători. Cu diametru nu 

mai mic de 8 cm. Ambalati in 

saci calitative de mărimea 

medie.H.G 1078 din 

22.09.2008,livrarea 1 data pe 

saptamina in zile lucratoare 

pînă la ora 16:00 37500,00 

17 

03220000-9  Morcov 780 Kg 

Întreg,sănătos,fără dăunător, 

neramificați, lipsiți de rădăcini 

secundare. Cu diametru nu mai 

mic de 4-5 cm. Ambalați în 

saci calitativa de mărime 

medie. H.G 1078 din 

22.09.2008, ,livrarea 1 data pe 

saptamina in zile lucratoare 

pînă la ora 16:00 4550,00 

18 

03220000-9  Ceapă 840 Kg 

Uscata fără 

colte,curată,neatacată de 

vătămători,fără lovituri și 

deteriorări cu mărimea nu mai 

mică de 5 cm,.Ambalată în 

saci calitativi de mărime 

medie. H.G 1078 din 

22.09.2008, livrarea 1 data pe 

saptamina in zile lucratoare 

pînă la ora 16:00 4900,00 

19 

03220000-9  Varză 920 Kg 

Întreagă curată sănătoasă, 

necrăpatăfără orice fel de 

materii străinevizibele fără 

lovituri. Cu căpătîna nu mai 

mica de mărimea medie H.G 

1078 din 22.09.2008. ,livrarea 

1 data pe saptamina in zile 

lucratoare pînă la ora 16:00 4216,67 

20 

03220000-9  Sfeclă 700 Kg 

Calitate superioara, ambalata 

in lazi a cite 20kg H.G 1078 

din 22.09.2008, livrarea 1 data 

pe saptamina in zile lucratoare 

pînă la ora 16:00 2625,00 

21 

03220000-9  Usturoi 38 Kg 

Uscat fără colte,curat,neatacat 

de vătămători,fără lovituri și 

deteriorări Ambalată în saci 

calitativi de mărime medie. 

H.G 1078 din 

22.09.2008,livrarea 1 data pe 

saptamina in zile lucratoare 

pînă la ora 16:00 1425,00 



4 

22 

03220000-9  Pătrunjel 40 Kg 

Calitate superioara, H.G 1078 

din 22.09.2008. 1 dată pe 

saptămînă in zile lucratoare 

pînă la ora 16:00 2000,00 

23 

03220000-9  Mărar 40 Kg 

Calitate superioara, H.G1078 

din 22.09.2008. 1 dată pe 

saptămînă in zile lucratoare 

pînă la ora 16:00 2000,00 

24 

03220000-9  Mere 1110 Kg 

Calitate superioara, ambalata 

in lazi a cite 20kg H.G 1078 

din 22.09.2008,1 dată pe 

saptămînă in zile lucratoare 

pînă la ora 16:00 11100,00 

25 
03220000-9  Banane 1350 Kg 

Banana c/s livrarea 1 dată pe 

saptămînă in zile lucratoare 

pînă la ora 16:00 28125,00 

26 
03220000-9  lămâie 80 Kg 

c/s livrarea 1 dată pe 

saptămînă in zile lucratoare 

pînă la ora 16:00 1800,00 

27 
03220000-9  Portocale 600 Kg 

c/s livrarea1 dată pe saptămînă 

in zile lucratoare pînă la ora 16:00 15000,00 

28 
03220000-9  Mandarine  860 Kg 

c/s livrarea1 dată pe saptămînă 

in zile lucratoare pînă la ora 16:00 20066,67 

Total pe lot 135308,33 

Lotul 6 oua 

29 03100000-2 Ouă 13200 buc 
Ouă de gaini Proaspete, 

Livrarea 1 dată pe saptămînă 

in zile lucratoare pînă la ora 16:00 

22000,00 

Total pe lot 22000,00 

Lotul 7 Produse cerealiere 

30 15613300-1 Orez rotund 

şlefuit, ambalat 1 

kg 610 Kg 

Orez rotund șlefuit de  

c/s amb. cite 1 kg in  

pac. de peliculă, 2 ori pe lună 

in zile lucratoare GOST 6292-93 

pînă la ora 16:00 10166,67 

31 15613300-1 
Crupe de grîu 

Arnautca c/s 340 Kg 

Crupe de griu “Arnautca”  

c/s, ambalata in peliculă a cite 

1 kg, 1 dată pe luna in zile 

lucratoare HG nr.202 din 

11.03.2009 pînă la ora 16:00 3116,67 

32 15613300-1 

Crupe de orz 335 Kg 

c/s, amb. in peliculă a cite 1 kg 

,1 dată pe luna in zile 

lucratoare HG nr.202 din 

11.03.2009 pînă la ora 16:00 2233,33 

33 15613300-1 
Crupe de porumb 

c/s „Mălai” 520 Kg 

c/s, amb. in peliculă a cite 1 kg 

,1 dată pe luna in zile 

lucratoare HG nr.202 din 

11.03.2009 pînă la ora 16:00 4550,00 

34 15613300-1 

Hrişcă 560 Kg 

Hrișcă de c/s, amb. cite 1 kg in 

pac. de peliculă 2 ori pe lună in 

zile lucratoare HG nr.202 din 

11.03.2009 pînă la ora 16:00 10500,00 

35 15613300-1 Crupe de griş 400 Kg c/s, amb. in peliculă a cite 1 kg 3500,00 
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2 ori pe lună in zile lucratoare 

HG nr.202 din 11.03.2009 pînă la ora 

16:00 

36 15612100-2 

Făină de grîu c/s 

amb. 2 kg. 

695 Kg 

c/s, amb.in peliculă a cite 2kg, 

2 ori pe lună in zile lucratoare 

HG RM 68 din 29.01.2009 pînă la 

ora 16:00 12741,67 

37 03212000-0 Fulgi de ovăz 

mediu c/s 340 Kg 

c/s, amb. in peliculă a cite 500 

, 2 ori pe lună in zile lucratoare 

HG nr.202 din 11.03.2009 pînă la ora 

16:00 2975,00 

38 15613300-1 Fulgi de hrisca 

mediu c/s 140 Kg 

c/s, amb. in peliculă a cite 500 

, 2 ori pe lună in zile lucratoare 

HG nr.202 din 11.03.2009 pînă la ora 

16:00 2916,67 

39 03212213-6 

Mazăre uscată 280 Kg 

c/s, amb. in peliculă a cite 1 kg 

2 ori pe lună in zile lucratoare 

HG RM 205 din 11.03.2009 pînă la 

ora 16:00 2100,00 

40 03212211-2 

Linte 235 Kg 

c/s, amb. in peliculă a cite 1 kg 

2 ori pe lună in zile lucratoare 

HG  nr.205 

din 11.03.2009 pînă la ora 16:00 3916,67 

41 03221210-1 

Fasole uscată 255 Kg 

c/s, amb. in peliculă a cite 1 kg 

2 ori pe lună in zile lucratoare 

HG RM 205 din 11.03.2009 pînă la 

ora 16:00 5100,00 

42 03212000-0 

Crupe de mei 275 Kg 

c/s, Amb. in peliculă a cite 1 

kg, 2 ori pe lună in zile 

lucratoare HG nr.202 din 

11.03.2009 pînă la ora 16:00 2750,00 

43 03200000-3 stafide pac. 200 

gr. 185 pac 

C/s,  amb. in pac. de 200gr. 1 

dată pe lună in zile lucratoare 

HG Nr. 1523 din  29.12.2007 pînă la 

ora 16:00 3083,33 

44 15800000-6 seminţe de susan 

pac.0.2 gr. 35 pac 

seminţe de susan C/s,  amb. in 

pac. de 200 gr 1 dată pe lună. 

in zile lucratoare HG RM 1068 

din 11.11.1999 pînă la ora 16:00 437,50 

 15831200-4 
Zahăr ambalat 1 

kg 1550 kg 

c/s,  amb. a cite  1 kg, 1 dată în 

luna in zile lucratoare, HG RM 

774 din 03.07.2007 pînă la ora 16:00 

 24444,44 

Total pe lot 
94531,94 

 

Lot 8 Ulei vegetal 

45 15411100-3 
Ulei floarea 

soarelui.ambalat 5 

1 

550 litri 

Ulei de floare soarelui rafinat 

de calitate superioara ambalata 

Termenul de păstrare a produsului să 

fie valabil cel puțin pînă la 

31.12.2021 in butelii de 5 l ,1 

dată pe lună in zile lucratoare 

HG RM 434 din 27.05.2010 pînă la 

ora 16:00 16958,33 

Total pe lot 16958,33 

  
Valoarea estimată, 

 totală fără TVA 
  

1 114 165,26 

 



6 

 

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; 

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

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Iunie-Decembrie 2021 

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2021 

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 aplica 
(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): nu se aplica 
(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 Formularul ofertei 
F3.1 Confirmat prin aplicarea semnăturii 

electronice de către OE 
da 

2 Formularele F4.1 şi F4.2 
F4.1, 4,2 Confirmat prin aplicarea 

semnăturii electronice de  

către OE 

da 

3 Garanţia pentru ofertă 
F3.2,  1 % din valoarea contractului 

Confirmat prin aplicarea semnăturii 

electronice de către OE,  

da 

4 Garanţie de bună execuţie 
F3.3   5% din valoarea contractului, 

formular emisă de o banca comercială sau 

transfer la contul autorităţii contractante 

IBAN: 

MD29TRPCDM518410A00740AA , se 

depune la momentul incheierii 

contractului. 

da 

5 DUAE 
APROBAT prin Ordinul  

Ministrului Finanțelor                               

nr.   72   din 26.11.2020 Confirmat prin 

aplicarea semnăturii electronice de către 

OE 

da 

6 Dovada înregistrării persoanei juridice, în 

conformitate cu prevederile legale din ţara în 

care ofertantul este stabilit 

Certificat/decizie de înregistrare a 

întreprinderii/extras din Registrul de Stat 

al persoanelor juridice - copie, confirmat 

prin aplicarea semnăturii electronice de 

către OE. 

da 

7 Îndeplinirea obligaţiilor de plată a 

impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 

asigurări sociale, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare 

Certificat de efectuare sistematică a plăţii 

impozitelor, contribuţiilor eliberat de 

Inspectoratul Fiscal- copie, confirmată 

prin aplicarea semnăturii electronice de 

către OE 

da 

8 
Autorizatia sanitară-veterinara de 

funcţionare    eliberata de ANSA 

Confirmat prin aplicarea semnăturii 

electronice de către operatorul economic da 

9 
Certificat de detinere a abatorului sau 

contract cu cel ce detine abator 

Confirmat prin aplicarea semnăturii 

electronice de către operatorul economic da 
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10 
Certificat de calitate și de provinientă a 

materiei prime  

Confirmat prin aplicarea semnăturii 

electronice de către operatorul economic da 

11 
Certificat de detinere a laboratorului atestat 

pentru efectuarea controlului permanent 

asupra calitatii sau contract cu asemenea 

laborator pentru produse 

Confirmat prin aplicarea semnăturii 

electronice de către operatorul economic da 

12 Certificat  sanitar-veterinar F.2 pentru 

produse de origine animaliera, precum carne, 

peste,miere, produse lactate, oua, s.a 

Confirmat prin aplicarea semnăturii 

electronice de către operatorul economic 
da 

13 
Certificat  de inofensivitate – pentru 

produsele de origine non animalieră, precum 

legume, fructe, băcănie, cofetărie, s.a 

Confirmat prin aplicarea semnăturii 

electronice de către operatorul economic da 

14 
Scrisoare de confirmare pe proprie 

răspundere privind respectarea normelor de 

ambalare, etichetare și marcare (HG Nr. 996 

din 20.08.2003 ) 

Confirmat prin aplicarea semnăturii 

electronice de către operatorul economic  

La etapa recepționării produselor 

alimentare, persoanele responsabile sînt 

obligate să verifice respectarea de către 

agentul economic a normelor prevăzute 

de legislație. 

da 

15 Certificat de atribuire a contului bancar 

eliberat de banca deţinătoare de cont 

Confirmat prin aplicarea semnăturii 

electronice de către operatorul economic 

da 

16 
Declarație de conformitate/Certificat de 

inofensivitate (pentru produsele lactate) 
Confirmat prin aplicarea semnăturii 

electronice de către operatorul economic 

da 

17 
Declarația privind confirmarea 
identității  beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în situația 
condamnării se prezinta doar de către 
OE desemnat cîștigător către AC și 
către Agenția achizitii Publice la email: 

BAP@tender.gov.md 
 

Confirmat prin aplicarea 

semnăturii electronice de către 

operatorul economic 

da 

18 
Autorizatia sanitară-veterinara pe unitate de 

transport sau pasaport sanitar al transportului 

Confirmat prin aplicarea semnăturii 

electronice de către operatorul economic da 

19 
Cartela sanitara medicala a expeditorului 

care livreaza marfa  

Confirmat prin aplicarea semnăturii 

electronice de către operatorul economic 
da 

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): Licitaţie electronică 

3 runde, pasul min 1% 

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

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Pretul cel mai scazut pe lot 

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: [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:  

mailto:BAP@tender.gov.md
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Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP 

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile 

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP https://achizitii.md/ 
(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: Limba de 

stat 

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 

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare indicată în SIA RSAP 

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 specifică da sau nu) 

35. Alte informații relevante: ______________________________________________________ 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:  GANGAN Iurie                 L.Ș. 
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