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ANUNȚ DE PARTICIPARE 

privind achiziționarea: Produselor alimentare pentru bolnavi de TBC pentru anul 2021 

prin procedura de achiziție: COP 
 

Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Cahul 

1. IDNO: 1009603003860 

2. Adresa: or.Cahul, str.Ștefan cel Mare,23 

3. Numărul de telefon/fax: 0299/2-76-41; 076700112 

4. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: imspsrcahul@gmail.com 

5. 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 

6. 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): Instituție publică 

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

participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri: 
 
 

Nr. 

d/o 

 

 
Cod CPV 

 
Denumirea 

bunurilor/serviciilor/luc 

rărilor solicitate 

 
Unitate 

a de 

măsură 

 
 

Cantita 

tea 

 
 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de referință 

Valoarea 

estimată 

(se va indica 

pentru fiecare 

lot în parte) 

 
Lotul I Produse alimentare pentru bolnavii de tuberculoză 

1.1 
15800000-6 Pîine, calitatea I (0,4 

kg) 
Kg 1 

Standard: HG nr.775 din 03.07.2007 
”Produse de panificație și paste făinoase” 11,30 

1.2 
15800000-6 Biscuiți Kg 1 

Standard:SM DSTU 3781-98 
30,00 

 

1.3 

15800000-6 Lapte acru (chefir) L 0,5 Lapte acru (chefir) 2,5% grăsime. 

Conform HG 611 din 05.07.2010, HG 

nr.158 din 07.03.2019 

7,22 

 

1.4 

15800000-6 Lapte pasterizat L 1 Lapte 2,5% pasteurizat . 

Conform HG 611 din 05.07.2010, HG 

nr.158 din 07.03.2019 

10,00 

 
1.5 

15800000-6 Unt de vaci, pachet 200 

gr 

Kg 0,2 Unt 72,5 % produs natural 100%, fara 

amestec de grăsimi vegetale. 

Conform HG 611 din 05.07.2010, HG 

nr.158 din 07.03.2019 

25,00 

 

1.6 

15800000-6 Brînză de vaci Kg 0,25 Brânză vaci moale 5% grăsime 

Conform HG 611 din 05.07.2010, HG 

nr.158 din 07.03.2019 

14,00 

 
1.7 

15800000-6 Smîntînă 15% L 0,5 Smântână 15% fără 

adaus de grăsimi vegetale, fără conserv., 

din lapte natural .Conform HG 611 din 

05.07.2010, HG nr.158 din 07.03.2019 

15,28 

1.8 
15800000-6 Ulei din semințe de 

floarea soarelui 

L 1 Ambalaj 1 L. Standard: H/G nr.434 din 
27.05.2010 ”Uleuri vegetale comestibile„ 24,17 

 

1.9 

15800000-6 Crupe de orez Kg 1 Standard:H/G:nr.291 din 22.04.2014 
”Cerințe de calitate pentru orez și crupe de 
orez„ Calitatea I, ambalat cite 1 kg 

16,58 

 

1.10 

15800000-6 Paste fainoase 
Kg 1 

Paste fainoase calitate superioară Clasa I, 

grupa C, pachet 1 kg 

HG RM nr. 775 din 03.07.2007, 

14,00 

 

1.11 

15800000-6 Zahăr , 1 kg kg 1 Standard:H/G nr.774 din 03.07.2007 

”Zahar„. Producerea și comercializarea„ 
ambalat cite 1 kg 

12,00 

1.12 
15800000-6 Mazăre uscată Kg 1 Calitatea I, ambalat cite 1 kg . GOST 

6201-68 12,50 

 

1.13 

15800000-6 Carne de porc/vita,385 

gr înăbușită, conserve Buc 
1 HG 520 din 22.06.2020 

HG 720 din 28.06.2007 33,00 

mailto:imspsrcahul@gmail.com


2  

1.14 
15800000-6 Sardine în ulei 240 gr. Buc 

1 Conserve. 
HG nr.520 din 22.06.2010 24,00 

1.15 
15800000-6 Cașcaval Kg 

1 45% cu cheag tare 
HG 611 din 05.07.2010 95,00 

Valoarea estimativă totală 341 000,00 lei fără TVA 
 

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

(se va selecta): 

 1)   Pentru lotul întreg;  

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit oferte alternative 

10. Termenii și condițiile de livrare solicitați: Începînd cu luna februarie - 31 decembrie 

2021. 

 

Notă: Produsele alimentare se livrează în baza tichetului semnat, ştampilat şi eliberat de 

persoanele responsabile din cadrul IMSP SR Cahul. 

-Eliberarea de la magazin se efectuează în baza bonului detaşabil eliberat de instituţia medicală 

pacientului cu valoarea echivalentă de 35 lei pe zi. 

- Pacientul se poate prezenta cu fiecare bon separat pentru o zi sau cu mai multe bonuri. 

- Pacientul este în drept să valorifice orice poziţie în cantităţile necesare la suma de 35 lei. 

- Magazinul este obligat să elibereze tot sortimentul de produse contractate, solicitate de 

pacient. 

-Dat fiind faptul că beneficiarii acestei achiziții constituie un segment al populației cu un grad 

de risc sporit pentru societate (bolnavi de tuberculoză) și în scopul facilitarii produselor 

alimentare în baza tichetului, magazinul trebuie să fie amplasat pe teritoriul or. CAHUL. 

11. Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2021 

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

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

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

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

14. 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 menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, 

documentație): 

Nr. 

d/o 

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1 
Formularul DUAE Original, completat și confirmat prin semnatura 

electronica. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către 

toți ofertanți) 

Da 

2 Oferta de preț 
F.3.1, F.4.1, F.4.2 din documentația standard 

(capitolul IV), confirmat prin semnătura 

electronică. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către 

toți ofertanți) 

Da 

3 Certificat de efectuare sistematică a plăţilor 

impozitelor, contribuțiilor 

copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal 

(valabilitatea certificatului - 15 zile din data 

eliberării); confirmat prin aplicarea semnăturii 

electronice a participantului 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către 

toți ofertanți) 

Da 

4 Certificat/Decizie de înregistrare a 

întreprinderii 

Copia, confirmată prin aplicarea semnaturii şi 

ştampilei participantului 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către 

toți ofertanți) 

Da 
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5 Extras din Registru de Stat a Persoanelor 

Juridice 

Copia, confirmată prin aplicarea semnaturii şi 

ştampilei participantului 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către 

toți ofertanți) 

Da 

6 
Autorizaţia sanitară veterinară de 

funcţionare sau notificarea privind 

inițierea activității de comerț a 
agentului economic participant 

copia semnată şi ştampilată de participant 

 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către 

toți ofertanți) 

Da 

7 
Autorizația sanitar-veterinară pentru 

unitatea de comerț sau depozit, după caz 

Copie, valabila, stampilata si semnata de 

participant 

 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către 

toți ofertanți) 

Da 

8 
Certificat de atribuire a 

contului bancar 

copie eliberat de banca deţinătoare de cont, 

stampilata de catre Participant 

 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către 

toți ofertanți) 

Da 

9 
Certificat de conformitate sau alt 

certificate ce confirm calitatea 

produsului oferit 

Copie eliberat de Organismul abilitat - semnată şi 

ştampilată de participant. 

 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către 

toți ofertanți) 

Da 

15. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînseși al 

procedurii negociate), după caz: nu se aplică. 

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

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

(3 runde, pasul minim – 0,1%); 

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

 aplică. 

18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut pe lot 

19. 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% 

   

   

20. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: conform anunțului din SIA RSAP 

- pe: [data]   

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

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

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile 

23. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP 

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

24. 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”. 

25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de 

stat 



4  

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

Uniunii Europene: Nu se aplică 

 
27. 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 

28. 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 

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

viitoare:nu se aplică. 

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

astfel de anunţ:nu se aplică. 

31. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:  

32. 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 Nu se acceptă 

plățile electronice Acceptă 

33. 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 

34. Alte informații relevante:    
 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:Digitally signed by Creciun Oleg  

Date: 2021.01.28 10:54:31 MSK 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova 

Oleg CRECIUN 
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