
ANUNT DE PARTICIPARE

privind achizifionarea Produse agroalimentare pgntru trime4strul I al anului 2022
(se indicd obiecrul achiziliei)

prin procedura de achizi{ie Cere{ea Ofertelor de Preturi
(tipul procedurii de achizilie)

1. Denumirea autorit[{ii contractante: Primiria mun. Ungheni

2. IDNO: 1007601001787

3. Adresa: mun. Ungherii. str. Nationali nr. 7

4. Numirul de telefonlfaxz (0234225_1_7

5. Adresa de e-mail qi de internet a autorit5{ii contractante: primaria_R*Fh_gqi@,vahq_o.**q"q{n,

http : //www.ungheni.md_

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob{ine accesul la documenta{ia de

atribuire: documentalia de stribuire este anexatii tn cadrul procedurii in SIA RSAP

7. Tipul autoriti{ii contractante qi obiectul principal de activitate (dacI este cazul, men{iunea

cI autoritatea contractantl este o autoritate centrali de achizitie sau ci achizi{ia implici o

altl formd de achizifie comuni): Nu sprpltei

8. Procedura a fost inclusi in planul de achizi{ii publice a autoritifii contractante (Da/lr{u):

Da

Link-ul citre planul de achizifii publice publicat: http://uneheni.md/wp-
content/uploads/202 L/01/Planul-de-achiziToC8TogBii-202 l -l.pdf

9. Cumpiritorul inviti operatorii economici interesa{i, care ii pot satisface necesit5{ile, si
participe la procedura de achizi{ie privind livrarea/prestarea/executarea urmdtoarelor
bunuri iservicii/lucriri:

Nr.
d/o

Cod CPV
Dcnumirea

bunu iiloilserviciilor/l
ucririlor solicitate

Unitatea

de

masura

Cantitatea

Specificarea tehnicl
deplinl solicitatS;

Standarde de

referinfi

Valoarea estimatl
(S€ va indica pentru

fiecare lot in parte)

Lotul I

1) intregi;

2) sindtoase (se

exclud produsele

atinse de pukegai sau

cu alterdri din cauza

cdrora devin

improprii pentru

consum);

3) curate, practic fdrd

materii strdine

vizibile;

4) fbrd boli;

5) fbra deteriordri

cauzate de boli care

afecteazdpulpa;

6) f6rd umezeal6

externA anormald;

7) ftrA miros gi/sau

gust striin;

I 15300000-r Cartofi kg 10000 55000

Lotul2

2 15300000-r Yarzd kg 4000 25000

Lotul 3

3. 15300000-l Morcov kg 3500 29000

Lotul4

I
4, 15300000-1 Sfec16 rogie kg 2500 I 8000

Lotul5

5. 15300000-r Ceapl kg 3000 17500

Lotul6

6. 15300000-l Conopidd kg 600 l 5000

Lotul T



7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

15300000-1 Brocoli kg 500 
8) produsele e 

23000 
necesar să fie 

Lotul 8 suficiente de 

dezoltate şi mature; 

15300000-1 Ardei kg 1500 9) practic lipsite de 68000 
paraziţi ( dăunători) 

Lotul 9 sau atacate de aceştia; 

15300000-1 Praj kg 300 
1 O) producţia să fie 

10500 
ecologică, fără 

Lotul 10 
conţinut excesiv de 

nitraţi sau substanţe 

15300000-1 Varză pechină kg 800 similare; 8000 
11) fără deteriorări 

Lotul 11 cauzate de 

15300000-1 Rădăcină de pătrunjel kg 200 
temperatură scăzută 

sau îngheţ; 9000 

Lotul 12 

15300000-1 Rădăcină de ţelină kg 300 7500 

Valoarea estimativă totală: 285 500 

10. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune 
oferta (se va selecta): 
1) Pentru toate loturile; 

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite 
(indicaţi se admite sau nu se admite) 

12. Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: Livrarea la cele 7 institutii 
preşcolare pentru perioada 03.01.2022 - 31.03.2022, la comanda beneficiarului 

13. Termenul de valabilitate a contractului: 30 aprilie 2022 

14. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în 
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu se aplică 

(indicaţi da sau nu) 

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de 
lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică 

(se menţionează respectivele acte cu putere de lege şi acte administrative) 

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot 
determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) 
al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, 
documentaţie): 

Nr. Descrierea criteriului/cerinţei Mod de demonstrare a îndeplinirii Nivelul minim/ 
d/o criteriului/cerinţei: Obligativitatea 

1. DUAE Semnat electronic de operatorul Obligatoriu 

economic 
. 

2. Specificaţii tehnice Anexa 22 conform ordinului MF Obligatoriu 

nr. 115 din 15.09.2021, semnată 

electronic de operatorul economic 

3. Specificaţii de preţ Anexa 23 conform ordinului MF Obligatoriu 

nr. 115 din 15.09.2021, semnată 

electronic de operatorul economic 



4. Cererea de participare .{nexa 7 confbrm ordinului \IF
nr. I l5 din 15.09.1011. semnata

electronic de operatorul economic

Obligatoriu

5. Declaraf ie privind valabilitatea

ofertei

Anexa 8 conform ordinului MF

nr. I l5 din 15.09.2021. semnatd

electronic de operatorul economic

Obligatoriu

6. Scrisoare de garanlie bancard, in

cuantum de2oh

Anexa 9 conform ordinului MF

nr. 115 din 15.09.2021, semnatd

electronic de operatorul economic

Obligatoriu

Garanfia de bund exbculie, in

cuantum de l0%
Anexa 10 conform ordinului MF

nr. 115 din 15.09.2021, semnatd

electronic de operatorul economic,

la semnarea contractului

Obligatoriu

8. Certificat privind lipsa datoriilor de

Bugetul de Stat

Semnat electronic de cdtre

operatorul economic

Obligatoriu

9. Dovada inre gistrdrii persoanei

juridice, in conformitate cu

prevederile legale

Certifi catld ecizie de inre gistrare a

intreprinderii/extras din Registrul

de Stat al persoanelorjuridice,

copie semnati electronic de cdtre

operatorul economic

Obligatoriu

10. Certifi cat de inofensi v itate I calitate I

conformitate/ sanitar veterinar,

declara[ia de conformitate (dupd caz)

identificatd prin referire la

specificalii sau standarde relevante

Copia originalului, eliberat de

Organismul Nalional de

Verifi care a conformitdlii
produselor, confirmat prin

aplicarea semndturii electronice

de cdtre operatorul economic

Obligatoriu

1t Autorizalia s anitar-veteri narS de

func{ionare a depozitelor Ei

incdperilor de pdstrare a produselor

Semnat electronic de cdtre

operatorul economic

Obligatoriu

12. Autorizalia sanitar-veterinard de

funclionare a transportului

specializat gi cartela medicald

personal-tip a goferului/insolitorului

Semnat electronic de cdtre

operatorul economic

Obligatoriu

13. Certificat de cont deschis in banca Semnat electronic de cdtre

operatorul economlc

Obligatoriu

14. Declaraf ie privind confi rmarea

identitdlii beneficiarilor efectivi qi

neincadrarea acestora in situalia

condamndrii pentru participarea la

activitAfl ale unei organizalii sau

grupdri criminale, pentru coruPlie,

frauda qi/sau spdlare de bani.

Depusd de cdtre operatorul

economic declarat ciEtigdtor in

termen de 5 zile de la atribuirea

contractului de achizilie, semnatd

electronic de cdtre oPeratorul

economic

Obligatoriu



17. Motivul recurgerii la procedura accelerat[ (in cazul licitaliei deschise, restrinse qi al
procedurii negociate), dupi caz Nulcgpltei

18. Tehnici qi instrumente specifice de atribuire (daci este cazul specificati daci se va utiliza
acordul-cadru, sistemul dinamic de achizifie sau licita{ia electronicn): L:icilAtie
qlectronici" numlrul de runde - 3. dur?ta rundelor este stabilitd de sistem. pasul minim -
1.0%o din suma totald a ofertei firi TVA

19. Condi{ii speciale de care depinde indeplinirea contractului (indica{i dupd caz): Nu se

aplici

20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: pretul qel mai scizuJ. pe

Ioturi

21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum
i ponderile lerrle lor:

Nr.
d/o

Denumirea factorului de evaluare' PondereaTo

Nu se aplicd

22. Termenul limiti de depunere/deschidere a ofertelor:
- p6nd lat [ora exactdJ Informatia o eisiti in SIA RSAP

- pe: fdatal Informatia o elsiti in SIA RSAP

23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele suu cererile de participure vorJi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

25. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele tnttrziate vor Ji respinse.

26. Persoanele autorizate sd asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertan(ii sau reprezentan(ii acestora au dreptul sd participe la deschiderea ofertelor, cu

excep(ia cazului cind ofertele oufost depuse prin SIA *RSAP",

27, Limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba
romflni

28. Respectivul contract se referl la un proiect gi/sau program finanfat din fonduri ale

Uniunii Europene: Nu se aplici
(se specificd denumirea proiectului gi/sau programului)

29. Denumirea qi adresa organismului competent de solufionare a contesta{iilor:
Agen(ia Na(ionald pentru Solu(ionareu Contesta(iilor

Adresu: mun. ChiEiniiu, bd. $tefan cel Mare;i Sffrnt nr.124 (et.4), MD 2001;

TeUFux/email: 022-820 652, 022 820-65 1, contestatii@qnsc.md

30. Data (datele) qi referinfa (referin{ele) publicirilor anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind contractul (contractele) la care se referi anun{ul respective (daci este

cazul): NUSC_aBlic[

31. in cazul achizi{iilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anun{urilor
viitoare: Nu se aplici

32.Data publicdrii anun(ului de inten(ie sauo dupl caz, precizarea ci nu a fost publicat un

astfel de anun{: Conform SIA RSAP

33. Data transmiterii spre publicare a anun{ului de participare: Conform SIA RSAP

34. in cadrul procedurii de achizilie publici se va utiliza/accepta:
4



.SsYa.rl=iilizalaCcef'ta.sau n u

depunerea electronicS a ofertelor sau a cererilor de

participare

Se accepti

sistemul de comenzi electronice Nu se acceptd

facturarea electronic6 Se accept6

pldtile electronice Se accept6

35. Contractul intri sub inciden{a Acordului privind achizifiile guvernamentale al

Qrganiza[iei Mondiale a Comer{ului (numai in cazul anun{urilor transmise spre publicare

in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): IIu sc eplen

36. Alte informa{ii relevante:

cltre operatorul economic

(se specificd da sau nu)

Cheltuielile privind livrarea bunurilor vor fi supafiate ia

Conducltorul grupului de lucru: Ternovschi Dionisie L.S.


