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  ANUNȚ DE PARTICIPARE 
 

privind achiziționarea  produse alimentare pentru I semestru a. 2021 

 

prin procedura de achiziție Licitație Publică       

 

1. Denumirea autorității contractante: IMSP „Spitalul Clinic Bălți” 

2. IDNO: 1003602150732 

3. Adresa:  mun. Bălți, str. Decebal, 101 

4. Numărul de telefon/fax:  /0231/ 58-697 

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:  scmb@ms.md; http://scmb.md;  

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

/lucrărilor solicitate 

Unitatea 

de 

măsură  

Cantitat

ea 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de referință 

Valoarea 

estimată 

(se va indica 

pentru 

fiecare lot în 

parte) 

1.  15800000-6 
Lotul 1 – Acid 

citric (praf) 
9 kg 

pachet 0,02 kg.  Grafic : 3 / lună. de la 

ora 9.00 pînă la 15.00, conform 

comenzilor, la depozit instituției. 
522,00 

2.  15800000-6 
Lotul 2 – Bisciuți 

zaharoși 
3000 kg 

 cutii 3-5 kg. Grafic : 3 / lună. de la ora 

9.00 pînă la 15.00, conform 

comenzilor, la depozit instituției. 
75000,00 

3.  15800000-6 
Lotul 3 – Biscuiți 

fără zahăr 
300 kg 

cutii 3-5 kg. Grafic : 3 / lună. de la ora 

9.00 pînă la 15.00, conform 

comenzilor, la depozit instituției. 
7500,00 

4.  15800000-6 
Lotul 4 – Brânză de 

vaci  
4200 kg 

5%, (pachet - 5 kg), HG 611 din 

05.07.2010. Grafic : 3 / săpt.. de la ora 

9.00 pînă la 15.00, conform 

comenzilor, la depozit instituției. 

155400,00 

5.  15800000-6 
Lotul 5 – Brînză cu 

cheag tare 
1600 kg 

 cu fracţia de grăsimi 45%, HG 611 din 

05.07.2010. Grafic : 3 /săpt. de la ora 

9.00 pînă la 15.00, conform 

comenzilor, la depozit instituției. 

136000,00 

6.  15800000-6 
Lotul 6 – Cacao 

praf 
30 kg 

pachet 0,1 kg. Grafic : 3 / lună. de la 

ora 9.00 pînă la 15.00, conform 

comenzilor, la depozit instituției. 
2100,00 

7.  15800000-6 

Lotul 7 – Carne de 

pasăre (găina) 

 

8500 kg 

proaspătă, răcită, eviscerată calitatea 

superioară, 1,5 -2,5 kg . Grafic : 2 /săpt. 

de la ora 9.00 pînă la 15.00, conform 

comenzilor, la depozit instituției. 

272000,00 

8.  15800000-6 
Lotul 8 – Carne de 

vită  
4000 kg 

proaspătă, răcită, fără os,deflaxată, 

calitatea I. Grafic : 2 /săpt. de la ora 

9.00 pînă la 15.00, conform 

comenzilor, la depozit instituției. 

360000,00 

9.  15800000-6 
Lotul 9 – 

Castraveți marinați 
600 kg 

borcan 0,7 kg. Grafic : 3 /lună. de la 

ora 9.00 pînă la 15.00, conform 

comenzilor, la depozit instituției. 
16200,00 

10.  15800000-6 

Lotul 10 – Ceai 

negru , frunze de 

dimensiuni medii 

240 kg 
(cutii 100 gr). Grafic : 3 /lună. de la ora 

9.00 pînă la 15.00, conform 

comenzilor, la depozit instituției. 
16800,00 

mailto:scmb@ms.md
http://scmb.md/
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11.  15800000-6 Lotul 11 – Chefir  10600 kg 

1% (pachet - 0,5 kg), săculețe de 

polietilenă, HG 611 din 05.07.2010. 

Grafic: 3 /săpt. de la ora 9.00 pînă la 

15.00, conform comenzilor, la depozit 

instituției. 

95400,00 

12.  15800000-6 
Lotul 12 – Crupe 
de arpacaş 

700 kg 

de arpacaş (întregi), cal. superioară, 

saci. Grafic: 3 / lună. de la ora 9.00 

pînă la 15.00, conform comenzilor, la 

depozit instituției. 

4200,00 

13.  15800000-6 
Lotul 13 – Crupe 
de orz 

3000 kg 

de orz, cal. superioară (saci). Grafic : 3 / 

lună. de la ora 9.00 pînă la 15.00, 

conform comenzilor, la depozit 

instituției. 

18000,00 

14.  15800000-6 
Lotul 14 – Crupe 
de porumb  

1800 kg 

de porumb, cal. superioară (saci 25 kg). 

Grafic: 3 / lună. de la ora 9.00 pînă la 

15.00, conform comenzilor, la depozit 

instituției. 

13680,00 

15.  15800000-6 
Lotul 15 – Crupe 
de griş  

1600 kg 

de griş, cal. superioară, (saci 25 kg). 

Grafic: 3 / lună. de la ora 9.00 pînă la 

15.00, conform comenzilor, la depozit 

instituției. 

14400,00 

16.  15800000-6 
Lotul 16 – Crupe 
de grîu sfărîmate 

2000 kg 

de grîu sfărîmate, cal. superioară, 

(saci). Grafic : 3 / lună. de la ora 9.00 

pînă la 15.00, conform comenzilor, la 

depozit instituției. 

12000,00 

17.  15800000-6 
Lotul 17 – Crupe 
de mei şlefuit 

2000 kg 

de mei şlefuit, cal. superioară, (saci). 

Grafic : 3 / lună. de la ora 9.00 pînă la 

15.00, conform comenzilor, la depozit 

instituției. 

24000,00 

18.  15800000-6 Lotul 18 – Fasole 400 kg 

Fasole albe, întreagă, (ambalat pachet 

politelen 1,0 kg). Grafic : 3 / lună. de la 

ora 9.00 pînă la15.00, conform 

comenzilor, la depozit instituției. 

7200,00 

19.  15800000-6 
Lotul 19 – Făină de 

grîu 
700 kg 

de grîu, calit. Superioară. Grafic : 3 / 

lună. de la ora 9.00 pînă la 15.00, 

conform comenzilor, la depozit 

instituției. 

4200,00 

20.  15800000-6 
Lotul 20 – Foi de 

dafin 
3 kg 

pachet  0,10 kg. Grafic : 2 /sem. de la 

ora 9.00 pînă la15.00, conform 

comenzilor, la depozit instituției. 
270,00 

21.  15800000-6 
Lotul 21 – Fulgi de 

ovăz 
2600 kg 

de ovăz , cal. superioară, (saci). Grafic : 

3 / lună. de la ora 9.00 pînă la15.00, 

conform comenzilor, la depozit 

instituției. 

31200,00 

22.  15800000-6 Lotul 22 – Hrişcă  2600 kg 

din boabe întregi de fierbere rapidă, 

cal. I, saci 25 kg. Grafic : 3 /lună. de la 

ora 9.00 pînă la 15.00, conform 

comenzilor, la depozit instituției. 

28600,00 

23.  15800000-6 
Lotul 23 – Lapte de 

vaci  
20000 kg 

pasteurizat, 2,5%, (1 pachet-1 kg), 

săculețe de polietilenă, HG 611 din 

05.07.2010. Grafic : 3 /săpt. de la ora 

9.00 pînă la 15.00, conform 

comenzilor, la depozit instituției. 

140000,00 

24.  15800000-6 Lotul 24 – Magiun 400 kg 

sterilizat, mere, prune., cal.I (borcane 

0,7 kg). Grafic : 3 / lună. de la ora 9.00 

pînă la 15.00, conform comenzilor, la 

depozit instituției. 

8400,00 

25.  15800000-6 
Lotul 25 – Mazăre 

verde conservată 
440 kg 

verde conservată cal. I, (borcane 0,7 

kg). Grafic : 3 / lună. de la ora 9.00 

pînă la 15.00, conform comenzilor, la 

depozit instituției. 

5280,00 

26.  15800000-6 
Lotul 26 – Mazăre 

uscată 
800 kg 

uscată cal. I, (pachet 1 kg). Grafic : 3 / 

lună. de la ora 9.00 pînă la 15.00, 

conform comenzilor, la depozit 

instituției. 

11200,00 
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27.  15800000-6 
Lotul 27 – 

Napolitane 
200 kg 

cu lapte, (cutii 2,5 kg). Grafic : 2 / 

lună. de la ora 9.00 pînă la 15.00, 

conform comenzilor, la depozit 

instituției. 

6000,00 

28.  15800000-6 Lotul 28 – Orez  2800 kg 

bob rotund, (întreg), cal. superioară, 

saci 25 kg. Grafic: 3 / lună. de la ora 

9.00 pînă la 15.00, conform 

comenzilor, la depozit instituției. 

35000,00 

29.  15800000-6 
Lotul 29 – Ouă de 

găină de masă 
66000 buc. 

categoria 1 C, (mai mari de 54 gr). 

Grafic: 3 / lună. de la ora 9.00 pînă la 

15.00, conform comenzilor, la depozit 

instituției. 

99000,00 

30.  15800000-6 
Lotul 30 – Parizier 

fiert  
2400 kg 

,,doctorscaia”, în membrană naturală, 

calitate superioară. Grafic : 2 /săpt. de la 

ora 9.00 pînă la 15.00, conform 

comenzilor, la depozit instituției. 

144000,00 

31.  15800000-6 
Lotul 31 – Pastă de 

roşii  
490 kg 

25%, (borcan 0,7 kg).  Grafic : 2 / lună. 

de la ora 9.00 pînă la 15.00, conform 

comenzilor, la depozit instituției. 
10780,00 

32.  15800000-6 
Lotul 32 – Paste 

făinoase 
1000 kg 

clasa I,  calit. superioară (pachet 1,0 

kg) în asortiment(penne, cornetti, 

tubușoare). Grafic : 2 / lună. de la ora 

9.00 pînă la 15.00, conform 

comenzilor, la depozit instituției. 

10500,00 

33.  15800000-6 Lotul 33 – Peşte  4000 kg 

,,hec” congelat, fără cap, fără coadă, în 

stare eviscerată, (cutii), 0,35-0,5  kg. 

Grafic : 3 / lună. de la ora 9.00 pînă la 

15.00, conform comenzilor, la depozit 

instituției. 

140000,00 

34.  15800000-6 Lotul 34 – Peşte  2800 kg 

,,macrou” congelat, fără cap, fără 

coadă, în stare eviscerată, (cutii), 0,35-

0,5  kg. Grafic : 3 / lună. de la ora 9.00 

pînă la 15.00, conform comenzilor, la 

depozit instituției. 

112000,00 

35.  15800000-6 
Lotul 35 – Piper 

negru macinat 
3 kg 

pachet 0,01 kg. Grafic : 1 / lună. de la 

ora 9.00 pînă la15.00, conform 

comenzilor, la depozit instituției. 
405,00 

36.  15800000-6 
Lotul 36 – Pîine 

din făină de grîu   
30000 kg 

calitatea superioară, (0,4 kg), ambalată, 

feliată și etichetată în conformitate cu 

cerințele legislației în vigoare. Grafic : 

zilnic  de la ora 9.00 pînă la 15.00, 

conform comenzilor, la depozit 

instituției. 

138000,00 

37.  15800000-6 
Lotul 37 – Pîine 

din făină de secară 
14000 kg 

calitatea I , (0,665 kg), ambalată, feliată 

și etichetată în conformitate cu 

cerințele legislației în vigoare. Grafic : 

zilnic  de la ora 9.00 pînă la 15.00, 

conform comenzilor, la depozit 

instituției. 

112000,00 

38.  15800000-6 
Lotul 38 – Sare 

alimentară  
900 kg 

iodată (pungi-1kg). Grafic : 3 / lună. de 

la ora 9.00 pînă la 15.00, conform 

comenzilor, la depozit instituției. 
3600,00 

39.  15800000-6 Lotul 39 – Smântână  1400 kg 

10%, ( pachet-0,5 kg.), HG 611 din 

05.07.2010. Grafic : 3 /săpt. de la ora 

9.00 pînă la 15.00, conform 

comenzilor, la depozit instituției. 

26600,00 

40.  15800000-6 Lotul 40 – Smântână  270 kg 

15%, ( pahar 0,2 kg), HG 611 din 

05.07.2010. Grafic : 3 /săpt. de la ora 

9.00 pînă la 15.00, conform 

comenzilor, la depozit instituției. 

9450,00 

41.  15800000-6 
Lotul 41 – Suc din 

fructe  
6000 kg 

limpezit, fructe, tetrapac 1-2 l. Grafic : 3 

/ lună. de la ora 9.00 pînă la 15.00, 

conform comenzilor, la depozit 

instituției. 

 

60000,00 
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42.  15800000-6 
Lotul 42 – Suc din 

tomate 
1200 kg 

tetrapac 1-2 l. Grafic : 3 / lună. de la 

ora 9.00 pînă la 15.00, conform 

comenzilor, la depozit instituției. 
12000,00 

43.  15800000-6 
Lotul 43 – Ulei 

vegetal  
2180,60 kg 

rafinat, deodorat (ambalaj butelii 5 litri, 

4,6 kg). Grafic : 3 / lună. de la ora 9.00 

pînă la 15.00, conform comenzilor, la 

depozit instituției. 

39250,00 

44.  15800000-6 

Lotul 44 – Unt din 

smîntînă dulce 

nesărat  

3600 kg 

cu fracţia de grăsimi   de 72,5% cu 

grăsimi animaliere, (la pachet-0,2 kg), 

HG 611 din 05.07.2010. Grafic : 3 

/săpt. de la ora 9.00 pînă la 15.00, 

conform comenzilor, la depozit 

instituției. 

345600,00 

45.  15800000-6 
Lotul 45 – Zahăr 

tos  
6000 kg 

(saci). Grafic : 3 / lună. de la ora 9.00 

pînă la 15.00, conform comenzilor, la 

depozit instituției. 
69000,00 

Valoarea estimativă totală: 2832737,00 lei   

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

va selecta): 

1) Pentru fiecare lot în parte; 

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite 

11. Termenii și condițiile de livrare solicitați: DDP Incoterms 2013, se va efectua pe parcursul 

lunilor 01 ianuarie  – 30 iunie a. 2021, conform comenzilor depozitului alimentar a instituției 

și graficul de livrare stabilit, la adresa mun. Bălți, str. Decebal, 101 
12. Termenul de valabilitate a contractului: 30 iunie 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 aplică 

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 aplică  

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 – semnat și ștampilat de către 

operatorul economic, inclusiv semnătura 

electronic; 

Obligatoriu 

2.  Garanția bancară Original – Formularul F3.2 sau transfer 

bancar – semnat și ștampilat de către 

operatorul economic, inclusiv semnătura 

electronic; 

Obligatoriu 

3.  Oferta Original – Formularul F3.1 – semnat și 

ștampilat de către operatorul economic, 

inclusiv semnătura electronic; 

Obligatoriu 

4.  Specificații de preț (formularul 

f-4.2) 

Original – semnat și ștampilat de către 

operatorul economic, inclusiv semnătura 

electronic; 

Obligatoriu 

5.  Specificații tehnice (formularul 

f-4.1) 

Original – semnat și ștampilat de către 

operatorul economic, inclusiv semnătura 

electronic; 

Obligatoriu 

6.  Certificat de înregistrare (decizia 

de înregistrai)/extras 

Copie – semnat și ștampilat de către 

operatorul economic, inclusiv semnătura 

electronic; 

Obligatoriu 

7.  Minim ani de experienţă 

specifică în livrarea bunurilor 

şi/sau serviciilor similare 

Minimum 1 an de experiență de la fondarea  

întrprinderii. 

Obligatoriu 

8.  Certificat de efectuare 

sistematică a plăţii impozitelor, 

Copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal – 

semnat și ștampilat de către operatorul 

Obligatoriu 
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contribuţiilor economic, inclusiv semnătura electronic; 

9.  Certificat de atribuire contului 

bancar 

Copie – eliberat de banca deţinătoare de 

cont – semnat și ștampilat de către 

operatorul economic, inclusiv semnătura 

electronic; 

Obligatoriu 

10.  Certificat de inregistrare oficiala 

pentru siguranta alimentelor 

Copie – eliberat de Organismul abilitat – 

semnat și ștampilat de către operatorul 

economic, inclusiv semnătura electronic; 

Obligatoriu 

11.  Autorizaţie sanitar-venerinară 

de funcţionare 

Copie – eliberat de Organismul abilitat – 

semnat și ștampilat de către operatorul 

economic, inclusiv semnătura electronic; 

Obligatoriu 

12.  Autorizaţie sanitar-venerinară 

pe transport / Paşaport sanitar al 

transportului 

Copie – semnat și ștampilat de către 

operatorul economic, inclusiv semnătura 

electronic; 

Obligatoriu 

13.  Certificat de deţinere a 

abatorului sau contract cu 

asemenea abator (pentru 

produsele din carne autohtone) - 

pentru ofertantul producător / în 

cazul ofertantului intermediar se 

va prezenta contractul de 

achiziții a bunului cu anexarea 

autorizaţiei sanitar-venerinare 

de funcţionare 

Copie – eliberat de Organismul abilitat – 

semnat și ștampilat de către operatorul 

economic, inclusiv semnătura electronic; 

Obligatoriu 

14.  Certificat de acreditare a 

laboratorului (la prezentarea 

declarației de conformitate 

pentru produse lactate) 

Copie – eliberat de Organismul abilitat – 

semnat și ștampilat de către operatorul 

economic, inclusiv semnătura electronic; 

Obligatoriu 

15.  Certificat de conformitate sau 

certificat de Inofensivitate 

pentru toate pozițiile  

Copie – eliberat de Organismul abilitat – 

semnat și ștampilat de către operatorul 

economic, inclusiv semnătura electronic; 

Obligatoriu 

16.  Certificatul de calitate şi de 

proveniență a materiei prime           

făină, grîu  (pentru produsele de 

panificaţie) 

Copie – eliberat de Organismul abilitat – 

semnat și ștampilat de către operatorul 

economic, inclusiv semnătura electronic; 

Obligatoriu 

17.  Confirmare de deţinere a 

stocului de făină /grîu, necesar 

îndeplinirii contractului de 

achiziţii pe o perioadă de cel 

puţin 10 zile (pentru produsele 

de panificaţie) 

Copie – eliberat de Organismul abilitat – 

semnat și ștampilat de către operatorul 

economic, inclusiv semnătura electronic; 

Obligatoriu 

18.  Certificat de deţinere a 

laboratorului pentru produsele 

de panificație sau contractul cu 

instituție abilitată (pentru 

produsele de panificaţie) 

Copie – eliberat de Organismul abilitat – 

semnat și ștampilat de către operatorul 

economic, inclusiv semnătura electronic; 

Obligatoriu 

19.  Certificatul pentru confirmare 

capacităţii executării calitative a 

contractului de achiziţie (pentru 

produsele de panificație) 

Copie – eliberat de Organismul abilitat – 

semnat și ștampilat de către operatorul 

economic, inclusiv semnătura electronic; 

Obligatoriu 

20.  Certificat de inspecție a calității 

cerealelor și a derivatelor 

cerealelor ( pentru produsele 

panificație) 

Copie – eliberat de Organismul abilitat – 

semnat și ștampilat de către operatorul 

economic, inclusiv semnătura electronic; 

Obligatoriu 

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse 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): nu se aplică  

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică  
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19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut și 

corespunderea cerințelor de evaluare; 

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% 

 nu se aplică  

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:  

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 

Ofertele întârziate 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: ______-_____ 

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 12.10.2021 

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 acceptă 

sistemul de comenzi electronice Nu se acceptă 

facturarea electronică Se acceptă 

plățile electronice Nu 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 aplică  
(se specifică da sau nu) 

35. Alte informații relevante: __________________________-___________________________ 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:  Valentin GUSAC                   L.Ș. 
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