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

nr. 18/01350 22.05.2018din

Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

Produse lactate pentru copiii primului an de viaţăObiectul 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.:  40  din  22.05.2018.
În scopul achiziţionării "Produse lactate pentru copiii primului an de viaţă"
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 copiii primului an de
viaţă

216.00Kilogram1.1 Amestecuri lactate adaptate (uscate) 0-6 luni,
ambalaj≈300gr, cantitatea ≈720 cutii

Compoziția esențială - Indicatorii
(HG RM nr. 338 din 11 mai 2011 și
nr. 516 din 27.04.2016);
Energie 250 – 295 kJ (60 – 70
kcal)/100ml;
Proteine - 0,45 - 0,7 g/100 kJ (1,8
–3,5/100kcal);
 L-carnitină -Minimum 0,3 mg/100
kJ
(1,2mg/100kcal);
Taurina - 0 -2,9mg/100kJ (0 -
12mg/100kcal);
Colina - 1,7 -12 mg/100kJ (7-
50mg/100kcal);
Lipide - 1,05 -1,4g/100kJ (4,4 –
6,0g/100kcal);
se interzice utilizarea următoarelor
substanţe: ulei din seminţe de
susan; ulei din seminţe de bumbac;
acid lauric şi acid miristic
maximum – separat sau împreună:
20 % din conţinutul total de
grăsimi;
conţinutul de izomeri trans
ai acizilor graşi nu trebuie să fie
mai mare de 3 % din conţinutul
total de grăsimi;
conţinutul de acid erucic nu trebuie
să fie mai mare de
1 % din conţinutul total de grăsimi;
acid linoleic (sub formă de gliceride
= linoleaţi): 70 mg – 285 mg/100kJ
(300 mg – 1200 mg/100kcal);
conţinutul de acid alfa-linolenic
trebuie să fie de: Raportul acid
linoleic/acid alfa-linolenic trebuie
să fie: cel puţin 12 mg/100 kJ (50
mg/100 kcal) de cel puţin 5, dar nu
trebuie să depăşească 15;
 se pot adăuga acizi graşi
polinesaturaţi
(AGP) cu catene lungi de 20 şi 22
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

216.00Kilogram1.1 Amestecuri lactate adaptate (uscate) 0-6 luni,
ambalaj≈300gr, cantitatea ≈720 cutii

atomi de carbon - În acest caz,
conţinutul lor nu trebuie să
depăşească: 1 % din conţinutul total
de grăsimi pentru AGP n-3; şi 2 %
din conţinutul total de grăsimi
pentru AGP n-6 [1 % din conţinutul
total de grăsimi pentru acidul
arahidonic (20:4 n-6)]; conţinutul
de acid eicosapentaenoic (20:5 n-3),
nu trebuie să depăşească conţinutul
de acid docosahexaenoic (22:6 n-3);
conţinutul de acid docosahexaenoic
(22:6 n-3) nu trebuie să-l
depăşească pe cel de AGP n-6;
Fosfolipide Nu trebuie să
depășească 2g/l.; Inozitol 1 -
10mg/100kJ(4 - 40mg/100kcal);
Carbohidraţi: 2,2 - 3,4g/100kJ (9 -
14g/100kcal);
Lactoza Minimum 1,1g/100kJ
(4,5j/100kcal),
Glucoza pe bază de hidrolizate
proteice 0-0,5g/100kJ (0-
2g/100kcal);
Amidon prefiert în mod natural,
fără gluten
și/sau amidon gelatinizat în mod
natural fără gluten - Maximum
2g/100 ml și 30% din conținutul
total de carbohidrați;
GOS/FOS -GOS şi FOS pot fi
adăugate, dar nu
trebuie să depăşească 0,8g/100ml în
combinaţie de 90% oligogalactozil-
lactoză şi de 10% oligofructozil-
zaharoză cu greutate moleculară
mare;
Substanţe minerale:
Formulele de început pe bază de
proteine din lapte de vacă,
hidrolizate proteice sau lapte de
capră. Sodiu (mg) 5 - 14/100kJ (20
- 60/100kcal); Potasiu (mg) 15 -
38/100kJ (60 - 160/100kcal); Clor
(mg) 12 - 38/100kJ (50 -
160/100kcal); Calciu (mg) 12 -
33/100kJ (50 - 140/100kcal); Fosfor
(mg) 6 - 22/100kJ (25 -
90/100kcal); Magneziu (mg) 1,2 -
3,6/100kJ (5 - 15/100kcal); Fier
(mg) 0,07 - 0,3/100kJ (0,3 -
1,3/100kcal); Zinc (mg) 0,12 -
0,36/100kJ (0,5 – 1,5/100kcal);
Cupru (µg) 8,4 - 25/100kJ (35 -
100/100kcal); Iod (µg) 2,5 -
12/100kJ (10 - 50/100kcal); Seleniu
(µg) 0,25 - 2,2/100kJ (1 -
9/100kcal); Mangan (µg) 0,25 -
25/100kJ (1 - 100/100kcal);
Fluorură (µg) nu mai mult de
25/100kJ (nu mai mult de
100/100kcal);
Raportul calciu/fosfor trebuie să fie
de cel
puțin 1, dar nu depășește 2.;
Vitamine: Vit. A (µg-RE) 14 -43
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

216.00Kilogram1.1 Amestecuri lactate adaptate (uscate) 0-6 luni,
ambalaj≈300gr, cantitatea ≈720 cutii

/100kJ (60 - 180/100kcal); Vit. D
(µg) 0,25 - 0,65/100kJ (1
–2,5/100kcal); Tiamină (µg) 14 -
72/100kJ (60 - 300/100kcal);
Riboflavină (µg) 19 - 95/100kJ (80-
400/100kcal); Niacină (µg) 72 -
375/100kJ (300 -1500/100kcal);
Acid pantotenic (µg) 95 -475/100kJ
(400 - 2000/100kcal);
Vit. B6 (µg) 9 - 42/100kJ (35 -
175/100kcal); Biotină (µg) 0,4 -
1,8/100kJ (1,5 - 7,5/100kcal); Acid
folic (µg) 2,5 - 12/100kJ (10 -
50/100kcal); Vit. B12 (µg) 0,025 -
0,12/100kJ (0,1 - 0,5/100kcal);
Vit.C (mg) 2,5 - 7,5/100kJ (10-
30/100kcal); Vit. K (µg) 1 -6/100kJ
(4 - 25/100kcal); Vit. E (mg α-TE) -
0,5/g Acizi grași polinesaturați
exprimați în acid linoleic corectat
pentru legături duble, dar în nici un
caz mai puțin de 0,1 mg pentru 100
kJ disponibili
- Maximum 1,2/100kJ. 0,5/g Acizi
grași polinesaturați exprimați în
acid linoleic corectat pentru legături
duble, dar în nici un caz mai puțin
de 0,5 mg pentru 100 kcal
disponibile – maximum 5/100 kcal.
Nucleotide se pot adăuga
următoarele: Citidină 5′-
monofosfat - 0,6mg/100kJ
(2,5mg/100kcal); Uridin 5′-
monofosfat - 0,42mg/100kJ
(1,75mg/100kcal ); Adenozină 5′-
monofosfat - 0,36mg/100kJ
(1,5mg/100kcal); Guanozină 5′-
monofosfat - 0,12mg/100kJ
(0,5mg/100kcal), Inozină 5′-
monofosfat - 0,24mg/100kJ
(1mg/100kcal)
Cerinţe obligatorii: Termenul de
valabilitate a produsului- nu mai
mic de 12 luni la momentul livrării;
Prezenţa pe ambalaj a informaţiei
producătorului privind data
fabricării şi termenul de
valabilitate;
Modul de preparare – produsul
propus, de preferinţă, a fi preparat
prin adăugarea prafului uscat în apă
fiartă răcorită pînă la 40-50grade C

15511700-0

693.00Kilogram1.2 Amestecuri lactate adaptate ( uscate) 6 – 12
luni; ambalaj≈300g, cantitatea≈2310 cutii

Compoziția esențială - Indicatorii
(HG RM nr. 338 din 11 mai 2011 și
nr. 516 din 27.04.2016). Energie -
250 – 295 kJ (60 – 70 kcal)/100ml;
Proteine Formulele de continuare
pe bază de proteine din lapte de
vacă, hidrolizate proteice sau lapte
de capră sau hidrolizate proteice -
0,45 - 0,7 g/100 kJ (1,8 –
3,5/100kcal), L-carnitină Minimum
0,3 mg/100 kJ (1,2mg/100kcal),
Taurina 0 - 2,9mg/100kJ (0 -

15511700-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

693.00Kilogram1.2 Amestecuri lactate adaptate ( uscate) 6 – 12
luni; ambalaj≈300g, cantitatea≈2310 cutii

12mg/100kcal);
Lipide 0,96 -1,4g/100kJ (4,0 –
6,0g/100kcal);
se interzice utilizarea următoarelor
substanţe: ulei din seminţe de
susan; ulei din seminţe de bumbac;
acid lauric şi acid miristic
maximum – separat sau împreună:
20 % din conţinutul total de
grăsimi;
conţinutul de izomeri trans ai
acizilor graşi nu trebuie să fie mai
mare de 3 % din conţinutul
total de grăsimi;
conţinutul de acid erucic nu trebuie
să fie mai mare de 1 % din
conţinutul total de grăsimi;
acid linoleic (sub formă de gliceride
= linoleaţi): 70 mg – 285 mg/100kJ
(300 mg – 1200 mg/100kcal);
conţinutul de acid alfa-linolenic
trebuie să fie de: cel puţin 12
mg/100 kJ (50 mg/100 kcal);
Raportul acid linoleic/acid alfa-
linolenic trebuie să fie: de cel puţin
5, dar nu trebuie să depăşească 15;
se pot adăuga acizi graşi
polinesaturaţi (AGP) cu catene
lungi de 20 şi 22 atomi de carbon -
În acest caz, conţinutul lor nu
trebuie să depăşească: 1 % din
conţinutul total de grăsimi pentru
AGP n-3; şi 2 % din conţinutul total
de grăsimi pentru AGP n-6 [1 %
din conţinutul total de grăsimi
pentru acidul arahidonic (20:4 n-
6)]; conţinutul de acid
eicosapentaenoic (20:5 n-3) nu
trebuie să depăşească conţinutul de
acid docosahexaenoic (22:6 n-3);
conţinutul de acid docosahexaenoic
(22:6 n-3) nu trebuie să-l
depăşească pe cel de AGP n-6.
Fosfolipide Nu trebuie să
depășească 2g/l. Inozitol - .
Carbohidraţi: 2,2 - 3,4g/100kJ (9 -
14g/100kcal); Lactoza Minimum
1,1g/100kJ (4,5g/100kcal); Glucoza
pe bază de hidrolizate proteice - 0-
0,5g/100kJ(0-2g/100kcal); Amidon
prefiert în mod natural, fără gluten
și/sau amidon gelatinizat în mod
natural fără gluten.
 GOS/FOS -GOS şi FOS pot fi
adăugate, dar nu trebuie să
depăşească 0,8g/100ml în
combinaţie de 90% oligogalactozil-
lactoză şi de 10% oligofructozil-
zaharoză cu greutate moleculară
mare.
Substanţe minerale:
Formulele de continuare pe bază de
proteine din lapte de vacă,
hidrolizate proteice sau lapte de
capră sau hidrolizate proteice.
Sodiu (mg) 5 - 14/100kJ (20 -60
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

693.00Kilogram1.2 Amestecuri lactate adaptate ( uscate) 6 – 12
luni; ambalaj≈300g, cantitatea≈2310 cutii

/100kcal); Potasiu (mg) 15 -
38/100kJ (60 - 160/100kcal); Clor
(mg) 12 - 38/100kJ (50 -
160/100kcal); Calciu (mg) 12 -
33/100kJ (50 - 140/100kcal); Fosfor
(mg) 6 - 22/100kJ (25 -90/100kcal);
Magneziu (mg) 1,2 -3,6/100kJ (5 -
15/100kcal); Fier
(mg) 0,14 - 0,5/100kJ (0,6 -
2/100kcal); Zinc (mg) 0,12 -
0,36/100kJ (0,5 – 1,5/100kcal);
Cupru (µg) 8,4 - 25/100kJ (35 -
100/100kcal); Iod (µg) 2,5 -
12/100kJ (10 - 50/100kcal); Seleniu
(µg) 0,25 - 2,2/100kJ (1 -
9/100kcal); Mangan (µg) 0,25 -
25/100kJ (1 - 100/100kcal);
Fluorură (µg) nu mai mult de
25/100kJ (nu mai mult de
100/100kcal);
Raportul calciu/fosfor trebuie să fie
de cel puțin 1, dar nu depășește 2.
Vitamine: Vit. A (µg-RE) 14 -
43/100kJ (60 - 180/100kcal); Vit. D
(µg) 0,25 - 0,75/100kJ (1 –
3/100kcal); Tiamină (µg) 14 -
72/100kJ (60 - 300/100kcal);
Riboflavină (µg) 19 - 95/100kJ (80-
400/100kcal); Niacină (µg) 72 -
375/100kJ (300 - 1500/100kcal);
Acid pantotenic (µg) 95 -475/100kJ
(400 - 2000/100kcal);
Vit. B6 (µg) 9 - 42/100kJ (35 -
175/100kcal); Biotină (µg) 0,4 -
1,8/100kJ (1,5 - 7,5/100kcal); Acid
folic (µg) 2,5 - 12/100kJ (10 -
50/100kcal); Vit. B12 (µg) 0,025 -
0,12/100kJ (0,1 - 0,5/100kcal);
Vit.C (mg) 2,5 - 7,5/100kJ (10-
30/100kcal); Vit. K (µg) 1 -6/100kJ
(4 - 25/100kcal); Vit. E
(mg α-TE) - 0,5/g Acizi grași
polinesaturați exprimați în acid
linoleic corectat pentru legături
duble, dar în nici un caz mai puțin
de 0,1 mg pentru 100 kJ disponibili
- Maximum 1,2/100kJ. 0,5/g Acizi
grași polinesaturați exprimați în
acid linoleic corectat pentru legături
duble, dar în nici un caz mai puțin
de 0,5 mg pentru 100 kcal
disponibile – maximum 5/100 kcal.
Nucleotide se pot adăuga
următoarele: Citidină 5′-monofosfat
- 0,6mg/100kJ
(2,5mg/100kcal); Uridin 5′-
monofosfat - 0,42mg/100kJ
(1,75mg/100kcal); Adenozină 5′-
monofosfat - 0,36mg/100kJ
(1,5mg/100kcal); Guanozină 5′-
mg/100kJ (0,5mg/100kcal); Inozină
5′- monofosfat - 0,24mg/100kJ
(1mg/100kcal)
Cerinţe obligatorii: Termenul de
valabilitate a produsului- nu mai
mic de 12 luni la momentul livrării;

15511700-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

693.00Kilogram1.2 Amestecuri lactate adaptate ( uscate) 6 – 12
luni; ambalaj≈300g, cantitatea≈2310 cutii

Prezenţa pe ambalaj a informaţiei
producătorului privind data
fabricării şi termenul de
valabilitate;
Modul de preparare – produsul
propus, de preferinţă, a fi preparat
prin adăugarea prafului uscat în apă
fiartă răcorită pînă la 40-50gradeC

15511700-0

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
la  vînzător,  pacienţilor   în  baza  reţetelor  eliberate  de  către  medicul  de  familie,  conform necesităţilor  şi  posibilităţilor  reale  ale
Cumpărătorului  pe  parcursul  anului  2018
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
similare

1 an Da

2 Formularul ofertei original, confirmată  prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului; formularul  F3.1

Da

3 Specificaţii tehnice original, confirmată  prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului; formularul  F4.1

Da

4 Specificaţii de preţ original, confirmată  prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului; formularul  F4.2

Da

5 Formularul informativ despre ofertant original, formularul  F3.3,  confirmată  prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei Participantului;

Da

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

formularul  F3.4, confirmată  prin aplicarea semnăturii
şi ştampilei Participantului;

Da

7 Neimplicarea în situațiile descrise în art. 18 al Legii
privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015

Declaraţie pe proprie răspundere, completată în
conformitate cu Formularul (F 3.5)

Da

8 Certificat de înregistrare/Decizie de inregistrare a
intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al
persoanelor juridice

copie – emis de Camera Înregistrării de Stat (MDI),
confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului

Da

9 Certificat de efectuare sistematică  a plăţii impozitelor,
contribuţiilor

copie eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmat prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului

Da

10 Certificat de atribuire a contului bancar copie - eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmat
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului

Da

11 Lista fondatorilor original , confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului

Da

12 Certificat de conformitate ISO 9001:2015 copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului

Da

13 Autorizaţie sanitară copie, confirmată prin semnătură şi ştampila
participantului

Da

14 Termenul de valabilitate a produsului nu mai mic de 12 luni la momentul livrării,  confirmare
în scris cu aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului

Da

15 Mostrele formulelor de început şi formulelor de
contunuare ale preparatelor

prezentarea obligatorie la deschiderea ofertelor 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: I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63
Tel.: 275121 ,  Fax: 275121 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: ROBU ELENA, Vicedirector asistenta medicală mamei şi copilului

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: 19.06.2018 10:00
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Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63, biroul 208pe 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: 60 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

19.06.2018 10:00la:
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63pe 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.

Conducătorul grupului de lucru: BÎRTA VLADIMIR


