16 IUNIE 2017, VINERI

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 48

Cererea ofertelor de prețuri 799-op/17
1. Denumirea autorităţii contractante: ___Primaria S. Colonita___________
2. IDNO: _1007601006689_______
3. Tip procedură achizitie: __Cererea ofertelor de preturi____
4. Obiectul achiztiei:__ Produse alimentare pentru gradinita „Izvoras” din s. Colonita
5. Cod CPV: __15800000_-6__
6. Acest anunt de participare este întocmit în scopul achiziţionării serviciu privind Produse alimentare
pentru gradinita „Izvoras” din s. Colonita
conform necesităţilor _Primaria s. Colonita__
(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017___, este alocată suma necesară din:
_Bugetul Local_.
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, sa participe la
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii
Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor
solicitate

Unitatea
de măsură

Cantitatea
Specificarea tehnică deplină
p/u 130
solicitată,
copii pe 6
Standarde de referinţă
luni

1

03211900-2 Crupe de mei ambalat în pachet de 1 kg

kg

50

2

03222111-4 Dovleac

kg

78

3

15831000-2 Zahăr rafinat ambalat în pachet de 1 kg

kg

600

GOST 21-94

4

Unt de vaci, din smantînă dulce nesărată
15530000-2 cu grăsimea 72,5%, fără adaos de grăsimi
vegetale ambalat pachet 0,200 kg.

kg

315

GOST 37-91

5

15863000-5 Ceai natural negru calitate superioară

kg

40

GOST 1937-90

6

15811100-7

kg

1300

7

15000000-8 Fasole ambalat în pachet de 1 kg

kg

35

GOST 26791-89

8

03221112-4 Morcov - diametru nu mai mic decît 4-5 cm.

kg

710

SM SR 3278:2006

9

0322113-1

kg

550

SM 243:2004

kg

2500

GOST 26545-85

kg

115

GOST 1129-33

Verdeață pătrunjel

kg

55

13 15131120 - 2 Carne de bovină din pulpă autohton

kg

135

14

kg

50

Litri

4200

GOST 13277-79

buc.

8000

SM 89:1997

kg

1000

SM SR 1418:2006

kg

110

kg

300

10
11

16

Ceapă (uscată fără colte)

Cartofi - diametru nu mai mic de 8 cm, în saci
a cîte 25 kg
Ulei rafinat dezodorizat de floarea soarelui
15421000-5
(rafinat) ambalaj 5 litri
03212100-1

12

15

Franzelă albă din făină de grîu c/s de 430 gr.,
cu Fe, acid folie și vitamina B9.(feliată)

Pesmeți măcinați
Lapte pasterizat (2,5%) ambalat în pachete de
polietelenă 1,0 L
Ouă de găină dietice categoria B cu greutatea
03142500-3
nu mai mică de 63 gr.
155111004

17

03221400-0 Varză - proaspătă, căpăţina nu mai mică de 2 kg.

18

15331411-1

19

03222111-4 Banane proaspete

Roșii conservate în suc ,borcane de 0,700
–masa netto

251

GOST 572-60
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Nr.
d/o
20

Cod CPV
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Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor
solicitate

03222321-9 Mere proaspete

Unitatea
de măsură

Cantitatea
Specificarea tehnică deplină
p/u 130
solicitată,
copii pe 6
Standarde de referinţă
luni

kg

1800

21

Prune proaspete

kg

250

22

Persici proaspeți

kg

150

kg

800

GOST 28809-90

kg

130

GOST 24901-89

23

15811100-7 Pâine de secară (0,5)

24

15821200-1

25

15542000-9 Brînză (5%) de vaci

kg

480

PT MD 67-0040053-058:2006

26

15613380-5 Fulgi de ovăs ambalat în pachet de 1 kg.

kg

40

GOST 21149-93

27

15612100-2

kg

80

SM 202:2000

28

15512100-1 Smîntînă (15%)

kg

160

TU 10.02.789.09.89

kg

130

GOST 875-92

kg

90

SM 218:2001

29
30

Biscuiţi fără gluten,margarină,ulei de
palmier(detscoe,maria)

Făină de grîu, calitatea superioară ambalat în
pachetde 2 kg

Paste făinoase de diferite forme (calitatea
superioară ambalat 5 kg)
Cașcaval sau brînză cu cheag tare (45%) în
15500000-3
ambalaj 4-5 kg fără adaos de grăsimi vegetale
15851100-9

31

cacao

kg

10

32

Roșii proaspete

kg

335

33

03211300-6 Orez (bob rotund) ambalat în pachet de 1 kg.

kg

200

GOST 2679-89

34

Pește congelat „Hec”, fără cap și fără coadă și
15221000-3
fără măruntaie

kg

500

GOST 1168-86

kg

160

kg

160

kg

470

35
36

Chiflă cu magiun -50 gr
15613310-4 Hrișcă în pachet ambalat de 1 kg

37

Dovlecei

GOST 26791-89

38

15500000-3 Chefir (2,5%) în ambalaj de polietilenă de 0,5 L

Litri

940

GOST 4929

39

03211300-7 Crupe de orz ambalat în pachet de 1 kg

kg

150

GOST 5784-60

40

Ardei gras dulce

kg

155

41

Tăieței

kg

95

42

15850000-1 Fileu de pasăre autohton

kg

260

Produse calitative conform
standardelor de referinţă
PTMD67-00411795-176:2003

43

15331132-1 Mazăre verde în borcane de 0,700 gr.

kg

130

GOST 15842-90

kg

210

44

Castraveți proaspeți

45

03221111-7 Sveclă roșie - diametru nu mai mic de 8 cm.

kg

50

SM SR 3278:2006

46

15613310-4 Crupe de arnautcă ambalat în pachet de 1 kg.

kg

110

GOST 276-60

kg

320

Moldovenești,calit. 1 în cutii
de carton de 5 kg cu greutatea
nu mai puţin de 0,4 kg/lpulpă
GOST 25391-82 sau
PTMD 67-0040053-033:2006

kg

130

PT MD 67-38869887 003:2005

Litri

702

SM 183:2003

kg

75

SM 193:1999

kg

40

GOST 6929MB 5061-89

47

48
49

15112000-6 Carne de găină autohton

Mazăre uscată întreagă ambalat
în pachet de 1 kg
Suc în asortiment, limpezit fără nectar în
15320000-7
pachete 1 L
03221220-4

50

15811500-1 Covrigiei din faină de grâu c/s cu mac

51

15332290-3

Magiun în asortiment (mere, caise, prăsade) în
borcane 0,700 gr. masa netto

252
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Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor
solicitate

Cod CPV

Unitatea
de măsură

Cantitatea
Specificarea tehnică deplină
p/u 130
solicitată,
copii pe 6
Standarde de referinţă
luni

52

Conopidă

kg

130

53

Chiflă cu mac- 50 gr.

kg

115

54

03211200-5 Crupe de porumb ambalat în pachet de 1 kg

kg

65

GOST 6002-69

55

15898000-9 Drojdie uscată

kg

3

HG 221 1603:2009

56

15332410-1

Fructe uscate asorti /mere, pere, prune
(ambalaj 5kg)

kg

20

San Pin 2.3.2560-96

57

15872400-5 Sare iodată ambalată în pachet de 1 kg

kg

40

GOST 13830-97

58

03222115-2 Stafide

kg

15

59

03222210-8 Lămâie

kg

25

GOST 15810-96

7. Termenul de livrare/prestare solicitat si locul destinatiei finale: _luna iulie- decembrie 2017 de
la inregistrarii contractului la Agentia Achizitie Publice__________
8. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr.
d/o

Denumirea documentului/cerinţei

Cerinţe suplimentare faţă de document

Obligativitatea

Obligatoriu
Obligatoriu

1.

Certificat de înregistrare a întreprinderii

copie emis de Camera Înregistrării de Stat
(Ministerul Dezvoltării Informaționale),
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
participantului

2.

Certificat de atribuire a contului bancar

copie eliberat de banca deţinătoare de cont

3.

Certificat de efectuare sistematică a plăţii
impozitelor,contribuţiilor

4.

Ultimul raport financiar

5.

Oferta de pret

6.

Certificat de conformitate sau Declaratia de
conformitate – pentru produsele lactate

7.
8.
9.
10.
11.
12
13

Declaraţia privind conduita etică şi
neimplicarea în practici frauduloase şi de
corupere
Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare
a agentului economic participant
Autorizația sanitar-veterinară pe unitate
de transport sau Pașaport sanitar al
transportului
Lista fondatorilor operatorilor economici –
nume, prenume, cod personal
Certificat de deţinere a abatorului sau
contract cu asemenea abator (pentru pozițiile
carne)
Certificat de calitate şi de provenienţă a
materiei prime ( făină , grîu )
Confirmare de diţinere a stocului de făină/
grîu, necesar îndeplinirii contractului de
achiziţie pe o perioadă de cel puţin 10 zile

copie eliberat de Inspectoratul Fiscal
(valabilitatea certificatului-conform cerinţelor
Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova)
copie confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului
confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului
eliberat de Organismul de certificare acreditat în
sistemul Naţional de Acreditare - confirmată prin
ştampila şi semnătura participantului

Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu

Conform F3.4 din Documentația Standard.

Obligatoriu

copia semnată şi ştampilată de participant

Obligatoriu

copie confirmată prin semnătura şi ştampilată de
participant

Obligatoriu

copia semnată şi ştampilată de participant

Obligatoriu

original – eliberat de Participant

Obligatoriu

copie -confirmat prin semnătura şi ştampila
participantului

Obligatoriu

copie - confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului

Obligatoriu
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Denumirea documentului/cerinţei

Certificat de deţinere a laboratorului atestat
pentru efectuarea controlului permanent
14
asupra calităţii sau contract cu asemenea
laborator (pentru produse de panificație)
Certificat pentru confirmarea capacităţii
15
executării calitative a contractului de achiziţie
«Certificat de inspectie a calitătii cerealelor si
a derivatelorderivatelor cerealelor», eliberat
16
de Agenția Națională pentru Siguranța
Alimentelor

Cerinţe suplimentare faţă de document

Obligativitatea

original – eliberat de Participant

Obligatoriu

original – eliberat de Participant , care reflectă
următoarea informaţie : experienţa acumulată ,

Obligatoriu

copie - confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului

Obligatoriu

Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la
autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:
a) Denumirea autorităţii contractante: _____Primaria s. Colonita_
b) Adresa: ___Stefan Cel Mare nr 3_
c) Tel: 022-579-130_____
d) Fax: _022-579-240______
e) E-mail: primariacolonita2013@mail.ru_____________
f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: ___Mura Doinita____
Întocmirea ofertelor: Oferta si documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu
număr si dată de iesire, cu semnătura persoanei responsabile si urmează a fi prezentate:
-

pînă la: [ora exactă] 10:00

-

pe: [data] 26.06.2017

-

pe adresa: [denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depunere a ofertelor (biroul)].

Ofertele întîrziate vor fi respinse.
9. Criteriul de atribuire este: Cel mai mic pret pe pozitii
10. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
11. Garantia pentru ofertă: „Nu se cere”
12. Contestatiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de preturi se depun la sediul
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa :
Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 157 700 lei
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