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  ANUNȚ DE PARTICIPARE 
privind achiziționarea produselor lactate pentru copii primului an de viață 

 prin procedura de achiziție cererea ofertelor de preț 

codul CPV 15511700-0 

 

1. Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA  

2. IDNO: 1003600153360 

3. Adresa: mun.Chișinău, bd.Dacia 5/2 

4. Numărul de telefon/fax: 0-22-53-16-33 sau 079436345 

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: mcecoi@mail.ru 

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de 

atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, 

www.mtender.gov.md  

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea 

că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o 

altă formă de achiziție comună): Autoritate contractantă 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să 

participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor 

bunuri /servicii/lucrări: 

Nr. 

d/o 
Cod CPV 

Denumire 

Bunuri 

solicitate 

um Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă 

Suma 

estimată 

fără TVA 

1  Produse 

lactate 

pentru 

sugari și 

copii mici 

(0-6 luni) 

    

1.1 15511700-
0 

Produse 
lactate 

pentru 
sugari și 
copii mici 
(0-6 luni) 

Kilogram 2000.00 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 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 

300000,00 
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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 - 
43/100kJ (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) 
Cerințele suplimentare: 1. Completarea tabelului cu caracteristicele 
exacte ale formulelor de început şi formulelor de continuare ale 
preparatelor pentru sugari şi copii mici oferite, care se vor regăsi în 

manualele anexate, cît și în Regulamentul sanitar privind formulele 
pentru sugari şi copiii mici. 2. Prezentarea obligatorie a mostrelor 
formulelor de început şi formulelor de continuare ale preparatelor 
pentru sugari şi copii mici propuse pentru achiziționare. 3. Produsul 
propus a fi preparat prin adăugarea prafului uscat în apă fiartă, răcorită 
pînă la temperatura 40 - 50 grade Celsius, fără fierbere. 4. Prezența pe 
piața națională a formulelor de început şi formulelor de continuare ale 
preparatelor pentru sugari şi copii mici propuse nu mai puţin de 12 luni, 

confirmat prin aviz sanitar. 5. În cazul ambalajului din carton al 
produsului, să fie prezent pe ambalajul interior din folie a informației 
producătorului privind termenul de valabilitate a formulelor de început şi 
formulelor de continuare ale preparatelor pentru sugari şi copii mici 
oferite. 6. Asigurarea termenului de valabilitate al produsului nu mai mic 
de 12 luni la momentul livrării acestuia. 7. Prezentarea certificatului ISO 
9001 

2  Produse 

lactate 

pentru 

sugari și 

copii mici 

(6-12 

luni) 

    

2.1 15511700-
0 

Produse 
lactate 
pentru 
sugari și 
copii mici 

(6-12 luni) 

Kilogram 2150,00 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 - 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 

322000,00 
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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 - 

60/100kcal); 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′- monofosfat 
- 0,12mg/100kJ (0,5mg/100kcal); Inozină 5′- monofosfat - 0,24mg/100kJ 
(1mg/100kcal) Cerințele suplimentare: 1. Completarea tabelului cu 
caracteristicele exacte ale formulelor de început şi formulelor de 
continuare ale preparatelor pentru sugari şi copii mici oferite, care se vor 
regăsi în manualele anexate, cît și în Regulamentul sanitar privind 
formulele pentru sugari şi copiii mici. 2. Prezentarea obligatorie a 

mostrelor formulelor de început şi formulelor de continuare ale 
preparatelor pentru sugari şi copii mici propuse pentru achiziționare. 3. 
Produsul propus a fi preparat prin adăugarea prafului uscat în apă fiartă, 
răcorită pînă la temperatura 40 - 50 grade Celsius, fără fierbere. 4. 
Prezența pe piața națională a formulelor de început şi formulelor de 
continuare ale preparatelor pentru sugari şi copii mici propuse nu mai 
puţin de 12 luni, confirmat prin aviz sanitar. 5. În cazul ambalajului din 
carton al produsului, să fie prezent pe ambalajul interior din folie a 
informației producătorului termenul de valabilitate a formulelor de 

început şi formulelor de continuare ale preparatelor pentru sugari şi copii 
mici oferite. 6. Asigurarea termenului de valabilitate al produsului nu 
mai mic de 12 luni la momentul livrării acestuia. 7. Prezentarea 
certificatului ISO 9001 

 Total     622000,00 

Suma totală – 622 000,00 lei fără TVA 

 

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune 

oferta (se va selecta): pe lot; 
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10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite 

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în decurs de 10-15 minute din 

momentul solicitării bunurilor de către persoanele înscrise în lista de către IMSP AMT 

Botanica. EXW, Incoterms 2013. Eliberarea bunurilor se efectuiază de către executor pe 

adresa stabilită la data încheierii contractului. 

12. Termenul de valabilitate a contractului:  31.12.2021 

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai 

în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu 
 

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere 

de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu 

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot 

determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) 

al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, 

documentație):  

Nr. 

d/o 

Descrierea 

criteriului/cerinței 

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1.  Formularul DUAE completat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice 

a participantului 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către 

toți ofertanți) 

DA 

2.  Oferta Formuluarul F3.1 din documentația standard 

(capitolul IV), confirmat prin aplicarea semnăturii 

electronice a participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către 

toți ofertanți) 

SA 

3.  Oferta de preț Formuluarul F4.2 din documentația standard 

(capitolul IV), confirmat prin aplicarea semnăturii 

electronice a participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către 

toți ofertanți) 

DA 

4.  Oferta tehnică Formuluarul F4.1 din documentația standard 

(capitolul IV), confirmat prin aplicarea semnăturii 

electronice a participantului. 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către 

toți ofertanți) 

DA 

5.  Garanția pentru ofertă 

în valoare de 1% 
Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul 

autorităţii contractante, conform următoarelor date 

bancare:  

Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ 

TERITORIALĂ BOTANICA  

Denumirea Băncii: B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.30 

Chisinau  

Codul fiscal: 1003600153360  

IBAN: MD63VI000002251030103MDL  

cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică 

nr. _____ din ________" 

Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat, 

DA 
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confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a 

participantului 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către 

toți ofertanți) 

6.  
Certificat de 

înregistrare a 

întreprinderii 

Copia, confirmată prin aplicarea semnaturii și 

ștampilei participantului 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți 

ofertanți) 

DA 

7.  
Extras din Registru de 

Stat 
Copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a 

participantului 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți 

ofertanți) 

DA 

8.  Certificat de atribuire 

a contului bancar 

Copia, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a 

participantului 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți 

ofertanți) 

DA 

9.  
Declarației privind 

confirmarea identității 

beneficiarilor efectivi 

și neîncadrarea 

acestora în situația 

condamnării pentru 

participarea la 

activități ale unei 

organizații sau grupări 

criminale, pentru 

corupție, fraudă și/sau 

spălare de bani 

Declaraţie pe proprie răspundere, completată în 

conformitate cu Formularul (F 3.5) - confirmat prin 

aplicarea semnăturii electronice a participantului  
 
*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți 

ofertanți) 

DA 

10.  
Certificat de efectuare 

sistematică a plăților 

impozitelor, 

contribuțiilor 

copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea 

certificatului - 15 zile din data eliberării); confirmat 

prin aplicarea semnăturii electronice a participantului  

 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți 

ofertanți) 

DA 

 

11.  
Minim ani de 

experiență specifică în 

livrarea bunurilor  

1 an, declarația, confirmată prin aplicarea 

semnaturii și ștampilei participantului  

 
*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți 

ofertanți) 

DA 

12.  
Mostrele formulelor 

de început și 

formulelor de 

continuare ale 

preparatelor 

prezentarea obligatorie (produs, cutie, broșurile de 

la producător) 

 

* (Se va prezenta doar de către ofertantul 

declarat cîștigător, în termen de max.3zile) 

DA 

13.  
Autorizație sanitară 

copia, confirmată prin aplicarea semnaturii și 

ștampilei participantului 

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți 

ofertanți) 

DA 

14.  
Certificat ISO 9001 a 

producătorului 

bunurilor 

copia, confirmată prin aplicarea semnaturii și 

ștampilei participantului 

DA 

https://tender.gov.md/ro/content/declara%C8%9Bie-privind-confirmarea-identit%C4%83%C8%9Bii-beneficiarilor-efectivi-%C8%99i-ne%C3%AEncadrarea-acestora
https://tender.gov.md/ro/content/declara%C8%9Bie-privind-confirmarea-identit%C4%83%C8%9Bii-beneficiarilor-efectivi-%C8%99i-ne%C3%AEncadrarea-acestora
https://tender.gov.md/ro/content/declara%C8%9Bie-privind-confirmarea-identit%C4%83%C8%9Bii-beneficiarilor-efectivi-%C8%99i-ne%C3%AEncadrarea-acestora
https://tender.gov.md/ro/content/declara%C8%9Bie-privind-confirmarea-identit%C4%83%C8%9Bii-beneficiarilor-efectivi-%C8%99i-ne%C3%AEncadrarea-acestora
https://tender.gov.md/ro/content/declara%C8%9Bie-privind-confirmarea-identit%C4%83%C8%9Bii-beneficiarilor-efectivi-%C8%99i-ne%C3%AEncadrarea-acestora
https://tender.gov.md/ro/content/declara%C8%9Bie-privind-confirmarea-identit%C4%83%C8%9Bii-beneficiarilor-efectivi-%C8%99i-ne%C3%AEncadrarea-acestora
https://tender.gov.md/ro/content/declara%C8%9Bie-privind-confirmarea-identit%C4%83%C8%9Bii-beneficiarilor-efectivi-%C8%99i-ne%C3%AEncadrarea-acestora
https://tender.gov.md/ro/content/declara%C8%9Bie-privind-confirmarea-identit%C4%83%C8%9Bii-beneficiarilor-efectivi-%C8%99i-ne%C3%AEncadrarea-acestora
https://tender.gov.md/ro/content/declara%C8%9Bie-privind-confirmarea-identit%C4%83%C8%9Bii-beneficiarilor-efectivi-%C8%99i-ne%C3%AEncadrarea-acestora
https://tender.gov.md/ro/content/declara%C8%9Bie-privind-confirmarea-identit%C4%83%C8%9Bii-beneficiarilor-efectivi-%C8%99i-ne%C3%AEncadrarea-acestora
https://tender.gov.md/ro/content/declara%C8%9Bie-privind-confirmarea-identit%C4%83%C8%9Bii-beneficiarilor-efectivi-%C8%99i-ne%C3%AEncadrarea-acestora
https://tender.gov.md/ro/content/declara%C8%9Bie-privind-confirmarea-identit%C4%83%C8%9Bii-beneficiarilor-efectivi-%C8%99i-ne%C3%AEncadrarea-acestora
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*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți 

ofertanți) 

15.  Garanția de bună 

execuție a 

Contractului în 

valoare de 5% din 

valoarea Contratului 

Original de Garanţie de bună execuţie (emisă de 

o bancă comercială) conform formularului F 3.3 

din Capitolul III –  
sau 

Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul 

autorităţii contractante, conform următoarelor 

date bancare:  

Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. ASOCIAŢIA 

MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA  

Denumirea Băncii: B.C.’VICTORIABANK’S.A. 

fil.nr.30 Chisinau  

Codul fiscal: 1003600153360  

IBAN: MD63VI000002251030103MDL  

cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a 

contractului nr. ___ din ____" 

* (Se va prezenta doar de către ofertantul 

declarat cîștigător odată cu semnarea 

Contractului) 

DA 

16.  Notă Toate formularele vor fi completate fără nici o 

modificare sau abatere de la original, spații goale 

fiind completate cu informația solicitată.  

Formulare vor fi prezentate de către ofertant 

autorității contractante în termen de 3 zile de la 

solicitarea autorității prin încărcarea în platforma 

MTender, dacă nu sunt indicate alte condiții de 

prezentare. 

Neconformarea cerințelor duce la descalificarea 

ofertei prezentate. 

 

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al 

procedurii negociate), după caz – nu se aplică 

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza 

acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):   

Licitație electronică cu utilizarea pasului minim de licitație și numărului de runde sucesive indicate 

în SIA RSAP, dacă se aplică 

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică 

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț pe lot și 

corespunderea cerințelor tehnice 

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum 

și ponderile lor: nu se aplică 

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: [ora exactă] Conform informației din SIA RSAP ”MTender” 

- pe: [data] Conform informației din SIA RSAP ”MTender” 

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

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP 
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23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile 

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ”MTender” 

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu 

excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP” MTender. 

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de 

stat  

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 

Uniunii Europene: Nu 

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; 

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective 

(dacă este cazul): NU 

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor 

viitoare:_NU 

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un 

astfel de anunţ:_Nu 

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_ Conform informației din SIA 

RSAP ”MTender” 

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: 

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de 

participare 

DA 

sistemul de comenzi electronice NU 

facturarea electronică DA 

plățile electronice DA 

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al 

Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu 

35. Alte informații relevante: nu 

 

 

 

Vicepreședintele grupului de lucru:                                                       Ludmila Manea                 


	ANUNȚ DE PARTICIPARE
	codul CPV 15511700-0

		2021-02-02T17:11:34+0200
	Moldova
	MoldSign Signature




