
ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  LICITAŢIE PUBLICĂ

nr. 17/04847 29.12.2017din

Denumirea autorităţii contractante: IMSP AMT Ciocana
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

Produse alimentare pentru pacienții bolnavi de tuberculoză pentru anul 2018.Obiectul achiziției:
15000000-8Cod 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.:  104  din  29.12.2017.
În scopul achiziţionării "Produse alimentare pentru pacienții bolnavi de tuberculoză pentru anul 2018."
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: CNAM

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 alimentare pentru pacienții de
tuberculoză

1.00Kilogram1.1 Produse din care (vită,pasăre,porc) SF40602246-002:2011 GOST 779-
55GOST 16867-71 HG 696 din
04.08.2010

15130000-8

1.00Kilogram1.2 Pește înghețat fără cap Hec cu greutate nu mai puțin de 0.3kg/
pește, GOST 76-3185

15210000-3

1.00Kilogram1.3 Brînză prpaspătă 5% 45% grăsime, ambalat îb calup cu
fracții mascate,SM 218:2001 RM

15544000-3

1.00Kilogram1.4 Smîntînă 20% (230gr) ambalat în pachete de 500 gr
SFO3947208-006-2009

15512000-0

1.00Kilogram1.5 Chefir 2.5% ambalat în pachet de polietelenă
500ml SF03947208-006-2009

15550000-8

1.00Kilogram1.6 Unt 72.5% Ambalat în pachete de 200 gr.din
smîntînă dulce fără adause de
grăsimi vegetale GOST 37-91

15530000-2

1.00Litru1.7 Lapte proaspăt pasteurizat 2.5% 3.5% grăsime ambalat în pachet  de
polietilenă 1,0L COST 13277-79

15511000-3

1.00Bucată1.8 Ouă de găină de masă, dietice mașcate SM-89-
1997

03142500-3

1.00Litru1.9 Ulei vegetal din floarea soarelui calitate superioar, rafinat
dezodorizat ăîn butelii de 1L
PTMD 67-05691233-001-2002

15421000-5

1.00Kilogram1.10 Zahar -tos calitate superioară,din sfeclă de
calitate standart ambalat în pachete
cîte 1 kg GOST 21-94

15831200-4

1.00Kilogram1.11 Mazăre șlefuită Uscată, boabe,întregi calitate
superioară în ambala cîte 1 kg PT
MD67-38869887-003

15831200-4

1.00Kilogram1.12 Paste făinoase În pachete de polietilenă 1kg SM
101-1999

15850000-1

1.00Kilogram1.13 Varză proaspătă în stare proaspătă, de mărime
medie, lipsită de atacuri de paraziți.
fără semne alterabile

03220000-9

1.00Kilogram1.14 Cartofi în stare proaspătă,fără boli,
întregi,sănătoși, curați,uscați de
mărime medie 8-10 cm

03210000-6

1.00Kilogram1.15 Ceapă în stare proaspătă de mărime
medice , uscată,fără semne
alterabile

03220000-9

1.00Kilogram1.16 Morcov În stare proaspătă, curat,uscat, fără
semne alterabile

03220000-9

1.00Kilogram1.17 Cașcaval15550000-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Kilogram1.18 Pîine15811100-7
1.00Kilogram1.19 crupe (orez,hrișcă,ovăs,etc)03200000-3
1.00Kilogram1.20 Produse din patiserie (chifle,napolitane/biscuiți

etc.)
15820000-2

1.00Kilogram1.21 Fructe proaspete03220000-9

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
Livrarea de la magazin se efectuiaza în baza tichetul detașabil eliberat de instituția medicală pacientului cu valoarea echivalentă de 35 lei
din momentul aprobării contractului la AAP.
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

1 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declarație pe proprie răspundere. Da
2 Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate

cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este
stabilit

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras
din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie,
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
ofertantului Operatorul economic nerezident va
prezenta documente din ţara de origine care dovedesc
forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct
de vedere profesional

Da

3 Actul care atestă dreptul de a livra
bunuri/lucrări/servicii

Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila
ofertantului

Da

4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de
resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)

Nu se cere Nu

5 Prezentarea de dovezi privind  conformitatea
produselor, identificată prin referire la specificații sau
standard relevante

copie confirmată prin semnătura și ștampila
participantului

Da

6 Demonstrarea experienței operatorului economic în
domeniul de activitate aferent obiectului contractului
ce urmează a fi atribuit

Declarație privind experiența similară conform
Formularului (se va indica) sau Declarație privind lista
principalelor lucrări executate în ultimul an de
activitate conform Formularului (se va indica)

Nu

7 Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele
indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le
consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce
urmează a fi atribuit

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi
echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului conform Formularului
(se va indica) și Documente care atestă faptul că
operatorul economic se află în posesia utilajelor,
instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de
autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare
proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului

Nu

8 Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la
procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din
Legea nr. 131 din 03.07.2015

Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (se va indica)

Da

9 Oferta Original confirmat prin semnătura și ștampila
Participantului

Da

10 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant Da
11 Raportul financiar Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila

candidatului
Da

12 Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru
îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului
ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care
va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia)

Declarație privind personalul de specialitate propus
pentru implementarea contractului conform Formularul
(se va indica)

Nu

13 Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

Nu se cere Nu

14 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)

Nu se cere Nu

15 Grarnția pentru ofertă original confirmat prin semnătura și ștampila
participantului

Da

16 Condiții de livrare   - Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și
locul destinației finale: -livrarea la magazin se
efectuiază în baza bonului detaşabil eliberat de
instituţia medicală pacientului cu valoarea echivalentă

Da
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

de 35 lei pe zi.   sortimentul produselor alimentare
contractate, ştampila instituţiei medicale, ştampila
magazinului contactat,  data eliberării. - pacientul se
poate prezenta cu fiecare bon separat pentru o zi, se
permite eliberarea produselor alimentare cu frecvența
zilnică sau comulativ pînă la două săptămîni,   - plata
pentru produsele alimentare eliberate se va efectuia
lunar după evaluarea numărului de bonuri stocate în
magazin în corespundere cu cotoarele din AMT
Ciocana conform actului de virificare şi în baza facturii
fiscale pînă la data de 5a lunii următoare celei
raportate. - procurările vor fi efectuate în baza
necesităţilor reale pacientul este în drept sa valorifice
orice poziție în cantitațile necesare în sumă de 35 lei.

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

Original confirmat prin semnătura și ștampila
Participantului

Da

18 Autorizație  sanitară de funcționare Copie confirmată prin semnătura și ștampila
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 medical

Setul de documente poate fi primit la adresa: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă,80, et.6 (secția juridică).
Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a
denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul
SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

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: 29.01.2018 10:00
mun.Chisinau, str.Vadul lui Voda 80pe adresa:

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

29.01.2018 10:00la:
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

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


