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

nr. 17/00268 27.01.2017din

Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

Produse alimentare pentru pacienţii bolnavi de tuberculozăObiectul 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.:  8  din  27.01.2017.
În scopul achiziţionării "Produse alimentare pentru pacienţii bolnavi de tuberculoză "
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
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 pacienţii bolnavi
de tuberculoză

1.00Kilogram1.1 Brînză de vaci 5%,  ambalaj ( 250 gr),          PT
MD  67-00400053-058:2006

15000000-8

1.00Kilogram1.2 Carne de pasăre Ambalaj  1 kg, (găină, pui),   cu
ferbere rapidă,  calitatea  I, GOST
25391-82 sau PTMD 67-00400053-
033:2006

15000000-8

1.00Kilogram1.3 Hrişcă ambalaj  1 kg, Gost 5550-07415000000-8

1.00Litru1.4 Lapte pasterizat 2,5% în pachete de polietilenă 1,0
L, GOST 13277-79

15000000-8

1.00Kilogram1.5 Mazăre conservată cu bob zbîrcit în borcane de 400gr,
GOST 15842-90

15000000-8

1.00Kilogram1.6 Orez  ambalaj 1 kg, GOST 6292-9315000000-8
1.00Kilogram1.7 Paste făinoase  calitate superioara  Clasa I, grupa

V, GOST 875-92
15000000-8

1.00Kilogram1.8 Smîntînă 20%, în ambalaj 200 gr, TU
10.02.789.09.89

15000000-8

1.00Kilogram1.9 Unt din smîntînă dulce nesărat 72,5%
grăsîme, fără adaus de grăsimi
vegetal, în ambalaj (200 gr)
GOST 37-91

15000000-8

1.00Kilogram1.10 Zahăr tos din sfeclă de calitate  , ambalaj 1
kg,  GOST 21-94

15000000-8

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
Livrarea de la magazin se efectuiază în baza bonului detaşabil eliberat de instituţia medicală pacientului cu valoarea echivalentă de 35 lei
pe zi.
Nu se aplică

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

de resurse creditare în sumă de minim (suma)
5 Formularul ofertei  confirmată  prin aplicarea semnăturii şi ştampilei

Participantului; formularul  F3.1
Da

6 Autorizaţie sanitar de funcţionare pentru produsele
alimentare

copie, confirmata prin semnatura si stampila
Participantului;

Da

7 Certificat de conformitate /(Declarația de conformitate
– pentru produsele lactate)

eliberat de Organismul de certificare acreditat în
sistemul Naţional de Acreditare - confirmată prin
ştampila şi semnătura participantului ;

Da

8 Certificat de atribuire a contului bancar  copie eliberat de banca deţinătoare de cont Da
9 Certificat de efectuare sistematică a plăţii

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

Da

10 Certificat de înregistrare a întreprinderiicopie emis de
Camera Înregistrării de Stat (Ministerul Dezvoltării
Informaţionale),

 confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
participantului

Da

11 Formularul informativ despre ofertant- formularul
F3.3,

  confirmată  prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului;

Da

12 Declaraţia privind conduita etică a şi neimplicarea în
practici frauduloase şi de corupere

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

Da

13 Garanţia pentru ofertă  formularul garanţiei bancare  F3.2, confirmată  prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;

Da

14 Lista fondatorilor  original , confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului:

Da

15 Ultimul raport financiar copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului;

Da

16 Cerinţă obligatorie: În cazul în care operatorii economici vor propune
aceleaşi preţuri, prioritate se dă magazinului amplasat
în apropierea de sectorul centru, care va asigura
pacienţii bolnavi de TBC cu produse alimentare.

Da

17 Notă: Suma contractului constituie 476 000 lei . Achitarea
pentru produsele alimentare eliberate se va efectua
lunar după evaluarea numărului de bonuri stocate în
magazin în corespundere cu cotoarele din IMSP AMT
Centru, actului de verificare şi în baza facturii fiscale,
pînă la data de 5 a lunii următoare celei raportate.

Da

18 Certificat de calitate şi de provenienţă a materiei prime
( făină , grîu )

 copie -confirmat prin semnătura şi ştampila
participantului

Da

19 Condiţii de livrare: Livrarea de la magazin se efectuează în baza bonului
detaşabil eliberat de instituţia medicală pacientului cu
valoarea echivalentă de 35 lei pe zi. - Pe bon vor fi
indicate datele de paşaport a pacientului, sortimentul
produselor alimentare contractate, ştampila instituţiei
medicale, ştampila magazinului contractat, codul fiscal
a instituţiei medicale, data eliberării bonului. -
Pacientul se poate prezenta cu fiecare bon separat
pentru o zi sau nu mai mult de bonurile pentru o
săptămînă, 7 la număr. - Valabilitatea bonurilor este de
10 zile din ziua eliberării bonului. - Procurările vor fi
efectuate în baza necesităţilor reale. - Pacientul este în
drept să valorifice orice poziţie în cantităţile necesare
la suma de 35 lei. - Magazinul este obligat să livreze
tot sortimentul de produse contractate, solicitate de
pacient.

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: SCACICOV GALINA, asistenta medicala şef

Setul de documente poate fi primit la adresa: null.
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).
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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: 17.02.2017 10:00
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63, IMSP AMT Centru, bir.208pe adresa:

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

17.02.2017 10:00la:
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63,IMSP AMT Centru, bir.208pe adresa:

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

Garanție bancară
Garanție prin transfer
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: ŢURCANU RITA


