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

nr. 17/04854 22.12.2017din

Denumirea autorităţii contractante: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

Servicii de alimentare a persoanelor social-vulnerabile pe a.2018 (incepînd cu luna februarie
pînă la 30.11.2018 cu excepția lunilor iulie și august) conform necesităților Direcției
Asistență Socială și Protecția Familiei a Primăriei mun.Bălți

Obiectul achiziției:

55510000-8Cod 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.:  102  din  22.12.2017.

În scopul achiziţionării
"Servicii de alimentare a persoanelor social-vulnerabile pe a.2018 (incepînd cu luna februarie pînă la
30.11.2018 cu excepția lunilor iulie și august) conform necesităților Direcției Asistență Socială și Protecția
Familiei 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   Servicii:

Servicii  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1 Servicii de cantină
1.00Bucată1.1 Servicii de alimentare a persoanelor social-

vulnerabile
Prînzuri - 56 persoane x 241 zile
calendaristice (începînd cu luna
februarie pînă la 30 noiembrie cu
excepţia lunilor iulie și august)
Pregătirea şi acordarea zilnică a
alimentaţiei în formă de prînzuri de
la 11-00 pînă la 15-00.
Prinz - nu mai puțin de 1100 calorii.
Costul unui prînz - 22,00 lei cu
TVA
Prînzuri din 3-4 feluri:
-felul întîi (250 gr. pentru o
persoană);
-al doilea (garnir 200 gr. pentru o
persoană şi carne sau peşte nu mai
puţin de 75 gr. pentru o persoană);
- băutură (ceai, compot, lapte,
chefir) – 200 gr. pentru o persoană;
Cantitatea pîinii trebuie să fie nu
mai puţin de 200 gr. pentru o
persoană.
Persoanele (ţintuite la pat), cărora li
se vor presta  servicii la domiciliu
de către prestatorul-cîştigător vor fi
deserviţi începînd cu luna februarie
pînă la 30 noiembrie 2018 (în afară
de lunile iulie și august).
Prestatorul-cîştigător trebuie să fie
asigurat cu vase speciale cîte două
unităţi pentru fiecare persoană
(ţintuită la pat).Toate cheltuielile
deservirii vor fi din contul
prestatorului-cîştigător.
Să se permită cantinelor de ajutor
social pe parcursul anului să
introducă modificări la felurile de
bucate pe feluri de bucate cu
valoare echivalentă după numărul
de calorii, calitate, cantitate, luînd

55510000-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

1.00Bucată1.1 Servicii de alimentare a persoanelor social-
vulnerabile

în considerație caracterul sezonier.55510000-8

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
incepînd cu luna februarie pînă la 30.11.2017 cu excepția lunilor iulie și august;
locul prestării serviciilor - la cantina prestatorului, iar pentru persoanele țintuite la pat - la domiciliu
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 Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

nu se cere Nu

2 Capacitatea minimă de producere sau echipamentele
necesare

Nu se cere Nu

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

Nu se cere Nu

4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau
de resurse creditare în sumă de minim (suma)

Nu se cere Nu

5 Certificat de înregistrare a întreprinderii-copie emis de Camera Înregistrării de Stat,confirmată prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului

Da

6 Certificat de atribuire a contului bancar-copie eliberat de banca deţinătoare de cont Da
7 Certificat de efectuare sistematică a plăţii

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

Da

8 Ultimul raport financiar-copie copie confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului

Da

9 Autorizația sanitară copie confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului

Da

10 Autorizație de funcționare pentru amplasarea și
funcționarea unităților de comerț alimentația publică

copie confirmată prin ştampila şi semnătura
participantului

Da

11 Meniul-model de 14 zile lucrătoare Aprobat de CSP mun.Bălți Da
12 Autorizația sanitar-veterinară pentru transport copie confirmată prin semnătura şi ştampilată de

participant
Da

13 Cerințe Scrisoare în original prin care agentul economic  să
confirme că  încăperea întreprinderii de alimentație
publică trebuie:
a) să se găsească pe teritoriul mun. Bălţi - în
microraionul ”Centru”
Din numărul persoanelor (56 persoane) cărora li se  vor
presta serviciile cantinelor de ajutor social, inclusiv de
către prestatorul de  servicii,  vor fi deservite  persoane
la domiciliu (persoane ţintuite la pat). Locul prestării
serviciilor - la cantina prestatorului, iar pentru
persoanele țintuite la pat - la domiciliu.
b) să corespundă următoarelor cerinţe:
- apropierea şi accesul la încăpere trebuie să fie
comodă pentru oamenii în vîrstă şi să fie în apropierea
staţiilor electrice de transport orăşenesc.
- încăperea în care vor fi acordate prînzurile fierbinţi
trebuie să cuprindă nu mai puţin de 20 locuri.
- încăperea întreprinderii de alimentaţie publică trebuie
să corespundă normelor sanitaro-igienice, cerinţelor de
incendiu, cerinţelor SID-ei şi de asemenea altor cerinţe
şi norme, conform legislaţiei în vigoare a Republicii
Moldova.
- clădirea trebuie să fie amenajată cu apă, canalizaţie,
căldură, electricitate şi veceu.
Persoanele (ţintuite la pat), cărora li se vor presta
servicii la domiciliu de către prestatorul-cîştigător vor
fi deserviţi începînd cu luna februarie pînă la 30
noiembrie 2018 (în afară de lunile iulie și august).
Prestatorul-cîştigător trebuie să fie asigurat cu vase

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

speciale cîte două unităţi pentru fiecare persoană
(ţintuită la pat). Toate cheltuielile deservirii vor fi din
contul prestatorului-cîştigător.
Remarcă:
Să se permită cantinelor de ajutor social pe parcursul
anului să introducă modificări la felurile de bucate  pe
feluri de bucate cu valoare echivalentă după numărul
de calorii, calitate şi  cantitate, luînd în consideraţie
caracterul sezonier.

14 Lista fondatorilor operatorului economic-copie Nume,prenume,cod fiscal,confirmată prin aplicarea
semnăturii și ștampilei Participantului

Da

15 Scrisoare de  confirmare a capacității executării
calitative a contractului de achiziție - original

Eliberată de Participant, care reflectă următoarea
informație:
- experiența acumulată, performanțele
- volumul de producere, desfacere
- numărul angajaților
- dotarea tehnică
- alte informații

Nu

16 Formularul informativ despre ofertant confirmat prin semnătura şi ştampila participantului Da
17 Lista fondatorilor operatorilor economici copia Extrasului eliberat de Camera Înregistrării de

Stat confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului

Da

18 Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în
practici frauduloase şi de corupere

confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului

Da

19 Oferta confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului

Da

20 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

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

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: 04.01.2018 10:00
R Moldova, mun.Bălţi,   Primăria, piața Independenţei, 1, biroul 250, et.IIpe 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

04.01.2018 10:00la:
R Moldova, mun.Bălţi,   Primăria, piața Independenţei, 1, biroul 311, et.IIIpe adresa:

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.
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Conducătorul grupului de lucru: BABII LEONID


