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ANUNȚ DE PARTICIPARE 

privind achiziționarea produselor alimentare necesar urgent pentru o perioadă de 30 zile  

prin procedura de achiziție PNFP 

 

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei 

Moșneaga” 

2. IDNO: 1003600150783 

3. Adresa: MD-2025, mun. Chișinău, str.Nicolae Testemițeanu 29 

4. Numărul de telefon/fax: 022 403 697 

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: 
achizitiipublicescr@gmail.com   www.scr.md (compartiment achizitii publice) 

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația 

de atribuire: documentația de atribuire este transmisă prin mijloace electronice 

operatorilor și plasată pe pagina web http://scr.md/ 

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): instituție medico-sanitară  

8. Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): 

Da 

     Link-ul către planul de achiziții publice publicat: http://scr.md/page/ro-planuri-de-achiziii-

268 

9. 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 Lot Cantitatea U/M Descrierea achiziției 

1 

1
5
8
0
0
0
0
0
-6

 

Lot 1. Paste 

făinoase de grup A, 

obţinute din făină 

de grâu tare 

(durum) de calitate 

superioară (clasa 1) 

sau de calitatea întâi 

(clasa 2). 

Sortimente: 

spaghete, sfredeluș. 

250 

kg. 

Lot 1. Paste făinoase de grup A, obţinute din făină de 

grâu tare (durum) de calitate superioară (clasa 1) sau 

de calitatea întâi (clasa 2). Sortimente: spaghete, 

sfredeluș. 

Livrarea: Săptămânal; Standard de referinţă şi 

cerinţele: GOST 875-92, HG 775 din  03.07.2007.  

(livrare orele 09:00-15:00) 

 

2 

Lot 3. Fulgi din 

ovăz, calitate 

superioara, ambalat 

(ambalaj minim 1 

kg, maxim 5kg) 

250 

kg. 

Lot 3. Fulgi din ovăz, calitate superioara, ambalat 

(ambalaj minim 1 kg, maxim 5kg) 

Livrarea: Săptămânal; Standard de referinţă şi 

cerinţele: GOST 875-92, HG 775 din  03.07.2007.  

(livrare orele 09:00-15:00) 

 

3 

Lot 5. Crupe din 

mei calitate 

superioară, ambalat, 

ambalaj minim 1 

kg, maxim 5 

220 

kg. 

Lot 5. Crupe din mei calitate superioară, ambalat, 

ambalaj minim 1 kg, maxim 5 

Livrarea: Săptămânal; Standard de referinţă şi 

cerinţele: GOST 875-92, HG 775 din  03.07.2007.  

(livrare orele 09:00-15:00) 

 

4 

Lot 11. Mazăre 

verde conservată, 

calitate superioară, 

fără depuneri de 

amidon, în borcan 5 

100 

kg. 

Lot 11. Mazăre verde conservată, calitate superioară, 

fără depuneri de amidon, în borcan de 0,7 kg 

Livrarea: Săptămânal; Standard de referinţă şi 

cerinţele: GOST 875-92, HG 775 din  03.07.2007.  

(livrare orele 09:00-15:00) 

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
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2 

de 0,7 kg.  

5 

1
5
8
0
0
0
0
0

-6
 

Lot 14. Fructe 

uscate în asortiment 

(mere, pere) 

(ambalaj  în saci din 

hârtie, 5kg-10 kg) 

35 

kg. 

Lot 14. Fructe uscate în asortiment (mere, pere) 

(ambalaj  în saci din hârtie, 5kg-10 kg) 

Livrarea: Săptămânal; Standard de referinţă şi 

cerinţele: GOST 875-92, HG 775 din  03.07.2007.  

(livrare orele 09:00-15:00) 

 

6 

Lot 16. Chefir 

2,5%, ambalat în 

pachet de 

polietilenă 0,5 litri. 

700 

litru 

Lot 16. Chefir 2,5%, ambalat în pachet de polietilenă 

0,5 litri. 

Livrarea: Zilnic;  Standard de referinţă şi cerinţele: 

TU 10.02.02.789.09-89, HG 611 din  05.07.2010.  

(livrare orele 09:00-15:00) 

 

7 

Lot 19. Smântână 

de 10%, ambalată 

în pachet de 

polietilenă 0,5 kg. 

235 

kg. 

Lot 19. Smântână de 10%, ambalată în pachet de 

polietilenă 0,5 kg. 

Livrarea: Zilnic;  Standard de referinţă şi cerinţele: 

TU 10.02.02.789.09-89, HG 611 din  05.07.2010.  

(livrare orele 09:00-15:00) 

 

8 

Lot 20. Brânză de 

vaci de 5%, 

pasteurizată, 

ambalată a câte 5,0 

kg. 

420 

kg. 

Lot 20. Brânză de vaci de 5%, pasteurizată, ambalată 

a câte 5,0 kg. 

Livrarea: Zilnic;  Standard de referinţă şi cerinţele: 

TU 10.02.02.789.09-89, HG 611 din  05.07.2010.  

(livrare orele 09:00-15:00) 

 

9 

Lot 21. Zahăr tos 

din sfeclă de zahar, 

ambalat în saci a 

câte 50kg. 

670 

kg. 

Lot 21. Zahăr tos din sfeclă de zahar, ambalat în saci 

a câte 50kg. 

Livrarea: Săptămânal; Standard de referinţă şi 

cerinţele: GOST 875-92, HG 775 din  03.07.2007.  

(livrare orele 09:00-15:00) 

 

10 

Hrişcă bob întreg, 

calitate superioara, 

ambalat (ambalaj 

minim 5 kg) 

250 

kg. 

Hrişcă bob întreg, calitate superioara, ambalat 

(ambalaj minim 5 kg) 

Livrarea: Săptămânal; Standard de referinţă şi 

cerinţele: GOST 875-92, HG 775 din  03.07.2007.  

(livrare orele 09:00-15:00) 

 

11 

Orez bob rotund, 

calitate superioara, 

şlefuit ambalat 

(ambalaj minim 5 

kg) 

385 

kg. 

Orez bob rotund, calitate superioara, şlefuit ambalat 

(ambalaj minim 5 kg) 

Livrarea: Săptămânal; Standard de referinţă şi 

cerinţele: GOST 875-92, HG 775 din  03.07.2007.  

(livrare orele 09:00-15:00) 

 

12 Acid citric ambalat 

1 

kg. 

Acid citric ambalat 

Livrarea: Săptămânal; Standard de referinţă şi 

cerinţele: GOST 875-92, HG 775 din  03.07.2007.  

(livrare orele 09:00-15:00) 

 

13 

Ceai negru, infuzie, 

calitate superioara 

ambalat de la 

100gr-1000gr 

35 

kg. 

Ceai negru, infuzie, calitate superioara ambalat de la 

100gr-1000g 

Livrarea: Săptămânal; Standard de referinţă şi 

cerinţele: GOST 875-92, HG 775 din  03.07.2007.  

(livrare orele 09:00-15:00) 

 

14 
Cacao, praf, calitate 

superioară, ambalat 

5 

kg. 

Cacao, praf, calitate superioară, ambalat 

Livrarea: Săptămânal; Standard de referinţă şi 

cerinţele: GOST 875-92, HG 775 din  03.07.2007.  

(livrare orele 09:00-15:00) 
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15 

1
5
8
0
0
0
0
0
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Usturoi uscat fără 

semne de alterare, 

mărime medie 

5 

kg. 

Usturoi uscat fără semne de alterare, mărime medie 

Livrarea: Săptămânal; Standard de referinţă şi 

cerinţele: GOST 875-92, HG 775 din  03.07.2007.  

(livrare orele 09:00-15:00) 

 

16 

Mere 

proaspete,calitativi 

fără semne de 

alterare mărime 

medie  

700,00 

kg. 

Mere proaspete,calitativi fără semne de alterare 

mărime medie  

Livrarea: 3 ori/ săptămînă,  Standard de referinţă şi 

cerinţele:HG.929 din 31.12.2009, livrare pană la 

15.11.2022  (livrare orele 09:00-15:00) 

 

17 

Dovlecei proaspeti 

calitativi de marime 

medie ,fara semne 

de alterare .  

250,00 

kg. 

Dovlecei proaspeti calitativi de marime medie ,fara 

semne de alterare .  

Livrarea: 3 ori/ săptămînă,  Standard de referinţă şi 

cerinţele:HG.929 din 31.12.2009, livrare pană la 

15.11.2022  (livrare orele 09:00-15:00) 

 

18 

Bostan, mărime 

medie, ambalaj 

saci, oval sau sferic. 

Pulpa fructului 

galbenă-portocalie.  

170,00 

kg. 

Bostan, mărime medie, ambalaj saci, oval sau sferic. 

Pulpa fructului galbenă-portocalie.  

Livrarea: 3 ori/ săptămînă,  Standard de referinţă şi 

cerinţele:HG.929 din 31.12.2009, livrare pană la 

15.11.2022  (livrare orele 09:00-15:00) 

 

19 
Ardei dulci 

proaspeți fără 

semne de alterare 

420,00 

kg. 

Ardei dulci proaspeți fără semne de alterare 

Livrarea: 3 ori/ săptămînă,  Standard de referinţă şi 

cerinţele:HG.929 din 31.12.2009, livrare pană la 

15.11.2022  (livrare orele 09:00-15:00) 

 

20 

Castraveți 

proaspeți, calitativi 

fără semne de 

alterare cu mărime 

medie 

300,00 

kg. 

Castraveți proaspeți, calitativi fără semne de alterare 

cu mărime medie 

Livrarea: 3 ori/ săptămînă,  Standard de referinţă şi 

cerinţele:HG.929 din 31.12.2009, livrare pană la 

15.11.2022  (livrare orele 09:00-15:00) 

 

21 

Persici proaspeți 

întregi,fără semne 

de alterare , să 

ajungă în stare 

satisfăcătoare la 

locul de destinație. 

170,00 

kg. 

Persici proaspeți întregi,fără semne de alterare , să 

ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinație. 

Livrarea: 3 ori/ săptămînă,  Standard de referinţă şi 

cerinţele:HG.929 din 31.12.2009, livrare pană la 

15.11.2022  (livrare orele 09:00-15:00) 

 

22 
Prune calitative fără 

semne de alterare  

170,00 

kg. 

Prune calitative fără semne de alterare  

Livrarea: 3 ori/ săptămînă,  Standard de referinţă şi 

cerinţele:HG.929 din 31.12.2009, livrare pană la 

15.11.2022  (livrare orele 09:00-15:00) 

 

10. 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   

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite 

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:  la solicitare, conform 

termenilor indicați în specificație 

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022 

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

cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu  
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15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de 

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

16. 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):  

 

*Notă: dacă oferta va fi transmisă electronic atunci pe toate actele obligatoriu va fi aplicată semnătura 

electronică, dacă oferta va fi depusă fizic la adresa spitalului pe toate actele va fi semnătura și ștampila 

olografă. 

Nr. 

d/o 

Descrierea 

criteriului/cerinței 

Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1 DUAE 

În mod obligatoriu să fie completat Formularul 

standard al Documentului Unic de Achiziții European 

conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 

24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii 

electronice; 

Obligatoriu 

2 
Garanţia pentru ofertă – în 

valoare de 1% din suma 

ofertei fără TVA  

Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii 

contractante sau garanție prin scrisoare bancară  
Obligatoriu 

3 Specificații tehnice  
Conform anexei nr. 22 din Documentația standard (ce 

se atașează la invitație) 
Obligatoriu 

4 Specificații de preț 
Conform anexei nr. 23 din Documentația standard (ce 

se atașează la invitație) 
Obligatoriu 

Documente suplimentare de calificare și selecție 

5 
Certificat de înregistrare 

(decizie de înregistrare)/ 

Extras de înregistrare 

Copie, emis de Agenţia Servicii Publice Obligatoriu 

6 
Prezentarea de dovezi 

privind conformitatea și 

calitatea produselor. 

1. Certificat de inofensivitate pentru produsele de 

origine non-animală 

*În cazul în care produsele încă nu sunt 

recoltate/culese/importate/fabricate se va prezenta o 

declarație pe propria răspundere că la livrare, marfa va 

fi însoțită de certificatul de inofensivitate – confirmata 

prin aplicarea semnăturii electronice. 

2. Certificat sanitar-veterinar  
*În cazul în care produsele încă nu sunt 

importate/fabricate se va prezenta o declarație pe 

propria răspundere că la livrare, marfa va fi însoțită de 

certificatul sanitar-veterinar – confirmata prin aplicarea 

semnăturii electronice. 

3. Certificat de calitate –pentru lapte, produse lactate 

(eliberat de către producător); 

*În cazul în care produsele încă nu sunt 

importate/fabricate se va prezenta o declarație pe 

propria răspundere că la livrare, marfa va fi însoțită de 

certificatul de calitate  

Obligatoriu 

7 

Autorizație sanitară sau  

autorizație sanitar-veterinară 

sau înregistrare ANSA 

Copie, emis de organul abilitat Obligatoriu 

8 

Autorizaţia sanitar-veterinară 

pe unitate de transport sau 

paşaport sanitar la transport 

Eliberat de organul abilitat Obligatoriu 

Modalitatea de efectuare a evaluării Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot 

Termenii și condițiile de livrare   La solicitare, conform termenilor indicați în specificație 

 



5 

 

 

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preţ fără TVA 

cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot 

18. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 28.06.2022, orele 15:00 

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

Oferta se va transmite pe poșta electronică  achizitiipublicescr@gmail.com sau se va prezenta într-un plic sigilat la 

adresa mun. Chișinău, str. Testemițanu, 29 (Cancelarie) 

*Notă: dacă oferta va fi transmisă electronic atunci pe toate actele obligatoriu va fi aplicată semnătura 

electronică, dacă oferta va fi depusă fizic la adresa spitalului pe toate actele va fi semnătura și ștampila 

olografă. 

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile 

Locul deschiderii ofertelor: Oferta se va transmite pe poșta electronică  achizitiipublicescr@gmail.com sau se va 

prezenta într-un plic sigilat la adresa mun. Chișinău, str. Testemițanu, 29 (Cancelarie) 

Ofertele întîrziate vor fi respinse.  

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  

grupul de lucru responsabil 

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română 

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

Uniunii Europene: nu se aplică 

24. 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 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:                                                Natalia Gaibu 
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