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  ANUNȚ DE PARTICIPARE 

 
privind achiziționarea Produse Alimentare Primaria or.Glodeni 

 
prin procedura de achiziție Cererea Ofertei de Pret 

 

 
 

1. Denumirea autorității contractante: Primaria or.Glodeni 

2. IDNO: 1007601002500 

3. Adresa: or.Glodeni str.Suveranitatii, 4 

4. Numărul de telefon/fax: 0249-2-22-36,0249-2-27-46 

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: primaria_glodeni@mail.ru 

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): Administrare Publica Locala de nivel I 

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/l
ucrărilor solicitate 

Unitatea 
de 

măsură 
Cantitatea 

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 

Standarde de referință 

Valoarea 
estimată 

(se va indica 
pentru fiecare 
lot în parte) 

  
Lotul 1 

(Carne) 
   

220 300,00 

1 1511100-0 Carne de bovină kg 750 

Pulpa de bovind 
refregeratd, calitate 
superioară, fără os, 

ambalat.d in caserole 
.HG 

 

2 15112120-3 Piept de curcan. kg 320 
Piept de curcan fără os, 

îngheţată fără 
mirodenii 

 

3 15112000-6 File de pui kg 1600 

Carne de pasăre piept 
de găină ambalat pînă 

la 1 kg, refregerată, 
fără adausuri şi 

marinadă. 

 

  
Lotul 2 

(fructe si legume) 
   

175000 

1 03212100-1 Cartofi kg 2500 

Pentru consum in stare 
proaspata tuberculi 

intregi, sanatosi, 
necontaminati curati cu 
greutatea nu mai putin 
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de 100gr buc, 
nealterati. 

2 03221400-0 Varză albă kg 1000 SM SR 1418:2006  

3 03221400-0 Varză pechină kg 500 SM SR 1418:2006  

4 03221111-7 Sfeclă roșie kg 900 SM 163:1997  

5 03221112-4 Morcov kg 1200 

Proaspeți rădăcina 
întreagă, sănătoasă, 

curată de culoare 
portocalie 

 

6 03221113-1 Ceapă kg 840 

Uscata calitatea intiii, 
bulbii trebue sa fie tari 
si densi fara semne de 

incoltire SM 243 

 

7 03221113-1 Usturoi kg 10 

Uscat calitatea intiii, 
bulbii trebue sa fie tari 
si densi fara semne de 

incoltire 

 

8 1580000-6 Roșii proaspete kg 200 În stare proaspătă.  

9 1580000-6 Castraveţi proaspeti kg 120 În stare proaspătă.  

10 03132000-5 Mărar verde kg 30 
Standard de referință și 
cerințe GOST 719481 

 

11 03132000-5 Patrungel verde kg 30 
Standard de referință și 
cerințe GOST 719481 

 

12 1580000-6 Ardei proaspăt kg 200 În stare proaspătă.  

13 03221420-6 Broculi kg 200 În stare proaspătă.  

14 03221420-6 Conopidă kg 240 
HG nr. 929 din 

31.12.2009 
 

15 03221420-6 
Radacina de 

patrungel 
kg 80 

Uscat calitatea intiii, 
bulbii trebue sa fie tari 
si densi fara semne de 

incoltire 

 

16 03221420-6 Radacina de telina kg 80   

17 1580000-6 Dovleac kg 300 În stare proaspătă.  

18 1580000-6 Dovlecel kg 350 În stare proaspătă.  

19 15331480-5 Castraveți murați kg 60  
De producere 

industrială, ambalate a 
cîte 3 litri. Fără oțet 

 

20 03222321-9 Mere proaspete kg 5500 

In lazi , curate 
neatacate de vatam 
atori ,fara lovituri si 
detiorari HG 929 din 

31.12.2009 HG 520 din 
22.06.2010 

 

21 03222334-3 Prune kg 1220 În stare proaspătă.  

22 03221340-1 Spanac kg 100 În stare proaspătă.  

23 03222210-8 Lămâe proaspătă kg 50 SM SR IOS 931:2012  

  
Lotul 3 

(bacalea) 
   

164000,00 
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1 15625000-5 Crupe de griș kg 230 
Calitate superioară, 
ambulate cite 1 kg, 

eticetate. 

 

2 03211400-7 Crupe de orz kg 220 
Calitate superioară, 
ambulate cite 1 kg, 

eticetate. 

 

3 03211300-6 Orez rotund kg 300 
Calitate superioară, 
ambulate cite 1 kg, 

eticetate. 

 

4 03211400-7 Crupe de grâu kg 150 
Calitate superioară, 
ambulate cite 1 kg, 

eticetate 

 

5 15613300-4 Fulgi de ovăs kg 170 
Calitate superioară, 
ambulate cite 1 kg, 

eticetate 

 

6 03211900-2 Hrișcă întreagă kg 360 
Calitate superioară, 
ambulate cite 1 kg, 

eticetate 

 

7 03211400-7 Crupe de porumb kg 220 
Calitate superioară, 
ambulate cite 1 kg, 

eticetate 

 

8 03211000-3 Arpacas kg 260 
Calitate superioară, 
ambulate cite 1 kg, 

eticetate 

 

9 03211000-3 Crupe de cuscus kg 180 
Calitate superioară, 
ambulate cite 1 kg, 

eticetate 

 

10 03211000-3 Crupe demei kg 180 
Calitate superioară, 
ambulate cite 1 kg, 

eticetate 

 

11 15612100-2 Făină de grâu kg 400 
Calitate superioară, 
ambulate cite 1 kg, 

eticetate 

 

12 15850000-1 Paste făinoase kg 500 
Calitate superioară, 
ambulate cite 1 kg, 

eticetate 

 

13 03221000-6 Fasole kg 100 
Calitate superioară, 
ambulate cite 1 kg, 

eticetate 

 

14 03212211-2 Lintie kg 22 
Calitate superioară, 
ambulate cite 1 kg, 

eticetate 

 

15 03221220-4 Mazăre uscată kg 120 
Calitate superioară, 
ambulate cite 1 kg, 

eticetate 

 

16 15331462-3 
Mazăre verde 

conservată 
borc 250 

Standard de referința și 
cerințe GOST 719481 

 

17 
BA25-4 

03311210-7 
Pește congelat 

”HEC” 
kg 600 

În stare eviscerenta 
fără cap, gheață GOST 

20057- 96 

 

18 03142500-3 Ouă de găină buc 18000 

De masă dietice, 
calitatea I, catigoria B, 
marcată, mășcate,cu 
coarja curată și de 

culoare albă. 

 



4 

19 15421000-5 
Ulei de floarea 

soarelui 
litr 400 

Rafinat dezodorizat în 
sticle de 5 L PTMD 67- 
05691233-001:2002 sau 

GOST 1129-33 

 

20 15831000-2 Zahăr kg 700 
Din sfeclă de calitate 
standart în saci a cite 

50 kg GOST 21-94 

 

21 15321000-4 Suc litr 1000 

Sucuri natural. Stocare 
direct, 100% din fructe. 
Fără aromatizări, fără 
conținut de conservanți 

, calitate superioară. 

 

22 03222311-6 Stafide kg 100 
Calitate superioară 

GOST 22-94 
 

23 03222311-6 Semințe de susan kg 25 Calitate superioară  

24 03222311-6 
Semințe de floarea 

soarelui 
kg 30 Calitate superioară 

 

25 03222311-6 Semințe de in kg 16 Calitate superioară  

26 15800000-6 Magiun borc 170 GOST 6929-88  

27 15890000-9 Drojdii buc 50 Ambalate a cite 0,80 gr  

28 1580000-6 Ceai negru kg 40 
Ambalat în pachete, 

cîte 0,037 gr pachetul 
 

29 15863000-5 Cacao kg 14 Ambalate a cite 100 gr  

30 15872400-5 Sare iodată kg 80 
În pachete de polietilen 
de 1 kg GOST 13830-97 

 

31 03222311-6 Fructe uscate (asorti) kg 200 

A m balate in saci a c 
ite l0 -2 0 k g sau in 

cutii de carton. T erm 
en de valabilitate 12 

luni, m arcarea si 
etichetarea co n fo rm 

H G 996 din 2 0.03.2003 
HG 520 din 22.06.2010 

 

  
Lotul 4 

(lactate) 
   

228000.00 

1 15800000-6 Lapte pasteurizat litr 1550 
2,5% grăsime, în pach. 
de polietilenă 1,0 L 

 

2 15800000-6 Chefir litr 2300 
2.5% grasime in sticle 
pet 0,5L GOST 26809-
86 

 

3 15800000-6 Unt de vaci kg 560 

din smîntînă dulce 
nesărat 82,5% grăsîme, 
fără adaus de grăsimi 
vegetal, pachet 200 gr. 
GOST37-91 

 

4 15800000-6 Smîntînă ltr 440 
15 % grasime ,in 
pahare de 375 gr, 
GOST 26809-86 

 

5 15800000-6 Brînză de vaci kg 850 

5% grăsime, Ambalat 
in pachete de 0.5 kg, PT 
MD 67-00400053-
058:2006 

 

6 15800000-6 Branza cu cheag tare kg 300 45-50% grasime  
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7 15800000-6 
Brinzica dulce 

(asorti) 
kg 1600 Ambalat in pachete 

 

8 15800000-6 Iourt natural 0. 5 ltr buc 1200 Grasimea 2,6%  

Valoarea estimativă totală-- 787300.00 

  

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune 
oferta (se va selecta): 
1) Pentru un singur lot; 

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

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: : pînă la 31augusst 2021, 
primirea marfii pana la ora 14.00  doua (2) ori  în săptămînă 

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31 august 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 DUAE Original - cu semnatura electronica 
a OE 

Obligatoriu 

2 Oferta financiară Original - Formularul F3.1. cu 
semnatura electronica a Operatorul 
economic 

Obligatoriu 

3 Specificape de pret Original - Formularul F3.1. cu 
semnatura electronica a Operatorul 
economic 

Obligatoriu 

3 Certificat de conformitate, 
inofensivitate și calitate ale produsului 

Copie - cu semnatura electronica a 
Operatorul economic 

Obligatoriu 

4 Autorizația sanitar-veterinară de 
funcționare a depozitelor, mijloacelor 
de transport și încăperilor de păstrare 
a produselor de origine animală și 
non-animală 

Copie - cu semnatura electronica a 
Operatorul economic 

Obligatoriu 

5 Informații generale despre ofertant Copie - cu semnatura electronica a 
Operatorul economic 

Obligatoriu 

6 Pașaportul sanitar al transportului 
(pentru produsele animaliere). 

Copie - cu semnatura electronica a 
Operatorul economic 

Obligatoriu 
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7 Certificate de efectuarea sistematică a 
plății impozitilor, contribuților. 

Copia – eliberat de Inspectoratul 
Fiscal. 

Obligatoriu 

8 Certificat de înregistrare a 
întreprinderii. 

Copie - cu semnatura electronica a 
Operatorul economic 

Obligatoriu 

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al 
procedurii negociate), după caz nu se aplica 

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 aplica 

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

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: pret cel mai scazut 

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] Informatia o gasiti in SIA RSAP 

- pe: [data]  

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 
(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 aplica 

(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 aplica 

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:  
nu se aplica 
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31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un 
astfel de anunţ: nu a fost publicat un anunt de intentie 

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:05.02.2021 

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 accepta 

sistemul de comenzi electronice Nu se accepta 
facturarea electronică Se accepta 
plățile electronice Se accepta 

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 aplica 

(se specifică da sau nu) 

35. Alte informații relevante: _ nu sunt   

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:  :  Onutu Stela               L.Ș. 
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