
ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI

nr. 18/00599 16.02.2018din

Denumirea autorităţii contractante: IMSP AMT Ciocana
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

Produse lactate pentru  copii primului an de viațăObiectul achiziției:
15511700-0Cod CPV:

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  14  din  16.02.2018.
În scopul achiziţionării "Produse lactate pentru  copii primului an de viață"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Bugetul local

Cumpărătorul  invită  operatorii  economici  interesaţi,  care  îi  pot  satisface  necesităţile,  să  participe  la  procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor   Bunuri:

Bunuri  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1 Produse lactate pentru sugari și copii mici
(06 luni)

720.00Kilogram1.1 Produse lactate pentru sugari și copii mici cu
vîrsta  (0-6 luni)

 Conform cerințelor solicitate

 

15511700-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

720.00Kilogram1.1 Produse lactate pentru sugari și copii mici cu
vîrsta  (0-6 luni)

15511700-0

2 Produse lactate pentru sugari și copii mici
de la 06-12 luni

1440.00Kilogram2.1 Produse lactate pentru sugari și copii mici de
la 6-12 luni

 Conform cerințelor solicitate

15511700-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1440.00Kilogram2.1 Produse lactate pentru sugari și copii mici de
la 6-12 luni

15511700-0



pag. 4

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1440.00Kilogram2.1 Produse lactate pentru sugari și copii mici de
la 6-12 luni

15511700-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1440.00Kilogram2.1 Produse lactate pentru sugari și copii mici de
la 6-12 luni

15511700-0

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
5 zile de la solicitare
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

1 Minim ani de expirență specifică în livrarea bunurilor
sau serviciilor similare

1 an Da

2 Formular informativ  despre ofertant Original confirmat prin semnătura și ștampila
Participanului

Da

3 Declarație privind conduita etică de neimplicare în
practici frauduloase și corupere.

Declarație pe propria raspundere completată în
conformitate cu Formularul (F.3.4.)
confirmată prin semnătura și ștampila Participantului

Da

4 Declarație privind situația personală a operatorului
economic

Original, potrivit formularului (F3.5), confirmat prin
semnătura și ștampila participantului

Da

5 Certificat de înregistrare a întreprinderii Copie emisă de Camera Înregistrării de Stat,
confirmată prin semnătura și ștampila Participantului

Da

6 Certificat cu privire la lipsa datorilor față de bugetul de
stat

Original, confirmat prin semnătura și ștampila
Participantului.

Da

7 Lista fondatorilor operatorului economi Nume,prenume,cod personal. Da
8 Specificația tehnică a ofertei Original,potrivit Formularului F.4.1., confirmat prin

semnătura și ștampila Participantului
Da

9 Specificația de preț Original, potrivit Formularului F4.2 confirmat prin
semnătura și ștampila Participantului

Da

10 Autorizație sanitară Copie,confirmată prin semnătura și ștampila
Participantului

Da

11 Pașaport sanitar de transportare Copie,confirmată prin semnătura și ștampila
Participantului

Da

12 Certificat de conformitate  ISO 9001-2015 Copie confirmată prin semnătura și ștampila
Participantului

Da

13 Termenul de valabilitate a produsului Nu mai mic de 12 luni Da
14 Mostrele formulelor de început și formulelor de

continuare ale preparatelor
prezentarea obligatorie Da

15 Modul de preparare Produsul propus de preferință, a fi preparat prin
adăugarea prafului uscat în apă fiartă răcorită pînă la
40-50 grade C.

Da

16 Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la
procedura de atribuire, ce vin în aplicare art.18 din
Legea 131 din 03.07.2015

Declarație pe propria raspundere
confirmată prin semnătura și ștampila Participantului

Da

17 Formularul ofertei Original, confirmat prin aplicarea semnăturii și
ștampilii Participantului

Da

Informație Suplimentară:
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor
de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: IMSP AMT Ciocana
Adresa: mun.Chisinau, str.Vadul lui Voda 80
Tel.: amt.ciocana@ms.md022475255 ,  Fax: 022475255 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: POCIUMBAN VASILE, Vicedirector medic al

Întocmirea ofertelor:
Oferta  și  documentele  de  calificare  solicitate  întocmite  clar,  fără  corectări,  cu  număr  și  dată  de  ieșire,  cu  semnătura  persoanei
responsabile,  puse  în  plic,  sigilate  şi  ştampilate,  urmează  a  fi  prezentate

pînă la: 15.03.2018 11:00
mun.Chisinau, str.Vadul lui Voda 80pe adresa:

În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnatăNOTĂ:
în original precum  și documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoaredin  data desfășurării procedurii.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 zile

în prezenţa fizică  sau  prin  mijloace electronice a membrilor  grupului de lucru  al  autorității  contractanteOfertele vor fi deschise
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

15.03.2018 11:00la:
mun.Chisinau, str.Vadul lui Voda 80pe adresa:

Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de

Garanție bancară
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Garanție prin transfer
în valoare de 2%

Contractul intră sub incidența Acordului OMC   - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat ''REGISTRUL
DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE''. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: POCIUMBAN VASILE


