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

nr. 18/02503 08.06.2018din

Denumirea autorităţii contractante: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

Achiziționarea legumelor, fructelor, ouălor de pasăre pentru instituțiile preșcolare pe
perioada trimestrului III al anului 2018 conform necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și
Sport  a Primăriei mun.Bălți

Obiectul achiziției:

03200000-3Cod 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.:  45  din  08.06.2018.

În scopul achiziţionării
"Achiziționarea  legumelor,  fructelor,  ouălor  de  pasăre  pentru  instituțiile  preșcolare  pe  perioada
trimestrului III al anului 2018 conform necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și Sport  a Primăriei
mun.Bălți"

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 Achiziționarea legumelor, fructelor, ouălor
de pasăre pentru instituțiile preșcolare pe
perioada trimestrului III, al anului 2018

37000.00Kilogram1.1 Cartofi (Tuberculi întregi, uscaţi,
necontaminaţi, sănătoşi, fără atacuri
de boli sau insecte care să le facă
improprii consumului, fără urme
vizibile de substanţe străine, fără
vătămări produse de frig;Mărimea
de tuberculi la cel mai mare
diametru transversal,  nu mai puţin
de 25 mm).
Saci de plasă 30 kg, GOST 7176-
85, 4/lună

03212100-1

6000.00Kilogram1.2 Morcov proaspăt (Rădăcina proaspătă, întreagă,
sănătoasă, curată, fără vătămări
cauzate de insectele dăunătoare,
fără umeditate excesivă la
suprafaţă, fără vătămări, cu o formă
şi coloraţie tipică pentru sorturile de
morcov de masă, cu lungimea de
tulpini rămase nu mai mult de 2,0
cm sau fără tulpini; culoare
portocalie, uniformă, corespunzăto
 speciei  şi gradului de maturitate al
legumei; Dimensiunile rădăcinei la
cel mai mare diametru transversal,
cm 3,0-8,0)
Saci de plasă 15-20 kg, GOST
1721-85, 4/lună.

03221112-4

7000.00Kilogram1.3 Varză albă proaspătă (Căpăţini proaspete, întregi,
sănătoase, curate, pe deplin
formate, tipice soiurilor botanice
după culoare şi formă, fără atacuri
de boli sau insecte care să le facă
improprii consumului, , fără urme
vizibile de substanţe străine)
Saci de plasă 30 kg, GOST 1724-
85, 4/lună

03221400-0

5000.00Kilogram1.4 Sfeclă roșie proaspătă Sfeclă roşie proaspătă03221111-7
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5000.00Kilogram1.4 Sfeclă roșie proaspătă (Rădăcina proaspătă, întreagă,
sănătoasă, curată, fără vătămări
cauzate de insectele dăunătoare,
fără umeditate excesivă la
suprafaţă, fără vătămări, cu o formă
şi coloraţie tipică pentru sorturile de
sfeclă, cu lungimea de tulpini
rămase nu mai mult de 2,0 cm sau
fără tulpini; Dimensiunile rădăcinei
la cel mai mare diametru
transversal, 5,0 - 14,0 cm)
Saci de plasă 30 kg, GOST 1722-
85, 4/lună

03221111-7

6000.00Kilogram1.5 Ceapă proaspătă calitatea întîi (bulbii de ceapă trebuie să fie:
intacţi, sănătoşi, fără atacuri de boli
sau insecte care să le facă improprii
consumului, curaţi, fără urme
vizibile de substanţe străine, fără
vătămări produse de frig, suficient
de uscaţi în stadiul de utilizare
prevăzut (cel puţin primele straturi
exterioare ale învelişului şi tulpinile
trebuie să fie complet uscate), fără
tulpini false sau tari, fără insecte
dăunătoare, fără vătămări cauzate
de insectele dăunătoare, fără
umeditate excesivă la suprafaţă,
fără miros şi gust străin. Tulpinile
trebuie să fie sucite sau tăiate de
maximum 6 cm lungime.)
Saci de plasă 30 kg, SM 243: 2004;
4/lună

03221113-1

10000.00Kilogram1.6 Mere categoria I, culoarea b (merele din această categorie
trebuie să fie de bună calitate şi
caracteristice pentru soiul respectiv,
care cuprinde o clasificare în
funcţie de colorit şi rugozitate; 1/3
din suprafaţa totală de culoare roşie
mixtă în cazul grupului de culoare
B; calibrul minim este de 60 mm, în
cazul în care se determină după
diametru, şi de 90 g, dacă se
determină după greutate)
Lăzi, HG 929 din 31.12.2009.
4/lună

03222321-9

6000.00Kilogram1.7 Tomate categoria „Extra”, forma „rotunde” tomatele de această categorie
trebuie să fie de calitate superioară.
Acestea trebuie să aibă pulpa tare şi
să prezinte forma, aspectul şi
dezvoltarea caracteristice soiului,
nu trebuie să prezinte pete verzi sau
alte defecte, cu excepţia unor
alterări foarte uşoare, superficiale
ale epidermei, cu condiţia ca
acestea să nu afecteze aspectul
general al tomatelor, calitatea lor,
păstrarea şi prezentarea în ambalaj.
Lăzi. HG 929 din 31.12.2009.
4/lună

03221240-0

5000.00Kilogram1.8 Ardei grași, categoria „Extra” Ardeii din această categorie trebuie
să fie de calitate superioară şi
caracteristici pentru soiul şi/sau
pentru tipul comercial respectiv.
Ardeii nu trebuie să prezinte
defecte, cu excepţia unor uşoare
defecte superficiale, cu condiţia ca

03221230-7
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

5000.00Kilogram1.8 Ardei grași, categoria „Extra” acestea să nu afecteze aspectul
general al produselor, calitatea,
păstrarea şi prezentarea în ambalaj
a acestora
Lăzi.  HG 929 din 31.12.2009.
4/lună

03221230-7

94000.00Bucată1.9 Ouă categoria A, greutate M medie: de la 53 la 63 g exclusiv
(coaja ouălor de găină destinate
pentru consum alimentar  trebuie să
fie nevătămată şi curată; ouăle de
găină vor fi marcate prin indicarea
pe coaja fiecăruia a datei ouatului.
Ouăle din categoria A poartă codul
producătorului şi data
ouatului.Ouăle de găină la livrare
trebuie să fie însoţite de certificatul
veterinar şi eticheta să cuprindă
următoarea informaţie:
1. Denumirea întreprinderii avicole-
producătoare;
2. Categoria, clasa ouălor;
3. Data ouatului[ziua, luna, anul];
4. Termenul de valabilitate [zile])
Cutii speciale.  HG 1208 din
27.10.2008. 4/lună

03142500-3

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
începînd cu 01.07.2018 pînă la 30.09.2018  la depozitele a 33 instituții preșcolare; conform listei cu adrese
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 Certificat de atribuire a contului bancar copie eliberat de banca deţinătoare de cont Da
2 Certificat de efectuare sistematică a plăţii

impozitelor,contribuţiilor
copie eliberat de Inspectoratul Fiscal(valabilitatea
certificatului-conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal
al Republicii Moldova)

Da

3 Certificat de conformitate /Certificat de inofensiviate /
Raportul de încercări de laborator

copia originalului eliberat de Organismul Naţional de
Verificare a conformităţii produselor, confirmată prin
ştampila şi semnătura participantului

Da

4 Autorizaţia sanitară de funcţionare / Autorizaţia
sanitară veterinară de funcţionare a agentului economic
participant

copia semnată şi ştampilată de participant Da

5 Autorizația sanitar-veterinară pe unitate de transport copie confirmată prin semnătura şi ştampilată de
participant

Da

6 Servicii hamale scrisoare de garanție a oferirii serviciilor hamale pentru
pozițiile cîștigătoare

Da

7 Scrisoare de confirmare pe proprie răspundere privind respectarea normelor de ambalare, etichetare și
marcare (HG Nr. 996 din 20.08.2003 ) - original cu
aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; La
etapa primirii produselor alimentare, persoanele
responsabile sînt obligate să verifice respectarea de
către agentul economic a normelor prevăzute de
legislație.

Da

8 Specificația tehnică (F 4.1) confirmată prin semnătura şi ştampila participantului Da
9 Specificația de preț (F 4.2) confirmată prin aplicarea ștampilei și semnăturii

participantului
Da

10 Livrarea de la același producător declarație pe proprie răspundere, original, cu aplicarea
semnăturii și ștampilei ofertantului

Da

11 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (F 3.4)

Da

12 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

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

ofertantului Operatorul economic nerezident va
prezenta documente din ţara de origine care dovedesc
forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct
de vedere profesional

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

Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila
ofertantului

Da

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

Nu se cere Nu

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

Nu se cere Nu

16 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

17 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

18 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 (F 3.5)

Da

19 Oferta Original, cu aplicarea semnăturii și ștampilei
ofertantului

Da

20 Informații generale despre ofertant confirmat prin semnătura şi ştampila participantului Da
21 Raportul financiar Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila

candidatului
Da

22 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

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

3 ani - ofertantul va confirma cerința prin prezentarea
copiilor de contracte similare, facturi, scrisori de
recomandare etc. cu aplicarea semnăturii și ștampilei
ofertantului; în caz de necesitate, vor fi solictate
originalele pentru confirmarea informației prezentate

Da

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

Nu se cere Nu

25 Notă Oferta, scrisă, semnată şi, după caz, ştampilată, se
prezintă în conformitate cu cerinţele expuse în
documentația de atribuire. Nu se acceptă ofertele
transmise prin mijloace electronice.

Da

26 Valoarea estimativă 516 100,00 lei cu TVA 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: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI
Adresa: Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Independenţei, 1
Tel.: serviciulachizitiipublice@mail.ru023154623 ,  Fax: 023154623 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: CEREMUŞ LILIANA, Șef al Serviciului Achiziții Publice

Setul de documente poate  fi  primit  la  adresa:  Republica  Moldova,  mun.  Bălţi,  piața  Independenţei,  1,   biroul  250,  et.II  sau
http://balti.md/anunturi-2/.

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.
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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: 29.06.2018 10:00
R Moldova, mun.Bălţi,   Primăria, piața Independenţei, 1, biroul 250, et.IIpe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 45 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

29.06.2018 10:00la:
R Moldova, mun.Bălţi,   Primăria, piața Independenţei, 1, biroul 311, et.IIIpe adresa:

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

Garanție bancară
în valoare de 1%

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: ŞMULSCHII GHENADIE


