
1 

 

  ANUNȚ DE PARTICIPARE 
 

privind achiziționarea: Carne și pește pentru instituțiile preșcolare 

 (se indică obiectul achiziției) 
prin procedura de achiziție COP  

(tipul procedurii de achiziție) 
 

1. Denumirea autorității contractante: Primăria municipiului Hîncești 

2. IDNO: 1007601004054 

3. Adresa: mun. Hîncești, str. M. Hîncu, nr.132 

4. Numărul de telefon/fax: 0269223286, 026924198/fax:026923286 

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: municipiulhincesti@gmail.com și 
primariahincesti.md 

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 

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 a administrației publice locale de nivelul I, 

obiectul principal de activitate fiind promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor 
colectivităţilor locale. 

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 

Denumirea 
bunurilor/serviciilor/lucr

ărilor solicitate 

Unitatea 
de 

măsură 
Cantitatea 

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 

Standarde de 
referință 

Valoarea estimată 
(se va indica pentru 
fiecare lot în parte) 

1 2 3 4 5 6 7 

  
[Bunurile/Serviciile 

necesare]     

 
15112000

-6 

Lotul 1 Carne de pasăre 
pentru     

 

 
15112100

-7 
Piept de pui Kg 2800 

Carne proaspătă – 

carnea din păsări 
tinere, care nu a fost 

supusă nici unui alt 
tratament decît cel prin 

frig pentru a se asigura 

conservarea acesteia;  

- carnea ambalată prin 
vacuumare sau în 

atmosferă controlată; 
în ambalaj alimentar-

etichetat, fără grasimi, 
fără os, fără piele. Se 

interzice recepţionarea 
produselor cu 

ambalajul şi eticheta 
deteriorate ori fără 
etichete. 

Produs conform 

următoarelor norme: 
HOTĂRÂREA Nr. 

 

mailto:municipiulhincesti@gmail.com
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696 

din 04-08-2010 cu 

privire la aprobarea 

Reglementării tehnice 

„Carne – materie 

primă. Producerea, 
importul şi 
comercializarea”, 

Hotărârea Guvernului 

nr. 48 din 27 ianuarie 

2009 „Cu privire la 

aprobarea Normei 

sanitar-veterinare 

privind condiţiile de 
sănătate animală şi 
publică şi de certificare 
sanitar-veterinară 
pentru importul în 

Republica Moldova al 

anumitor animale vii şi 
al cărnii provenite de 
la acestea”. 

 ORDIN Nr. 171 

din 14-07-2006 cu 

privire la aprobarea 

Normei sanitare 

veterinare privind 

condiţiile de 

sănătate pentru 
producerea şi 
comercializarea cărnii 
proaspete. 

 
15112100

-7 
Pulpe de pasăre dezosate  Kg 2800 

Carne proaspătă – 

carnea din păsări 
tinere, care nu a fost 

supusă nici unui alt 
tratament decît cel prin 

frig pentru a se asigura 

conservarea acesteia;  

- carnea ambalată prin 
vacuumare sau în 

atmosferă controlată; 
în ambalaj alimentar-

etichetat, fără grasimi, 

fără os, fără piele. Se 

interzice recepţionarea 
produselor cu 

ambalajul şi eticheta 
deteriorate ori fără 
etichete. 

HOTĂRÎRE Nr. 696 

din 04-08-2010 cu 

privire la aprobarea 

Reglementării tehnice 

„Carne – materie 

primă. Producerea, 
importul şi 
comercializarea”, 

Hotărîrii Guvernului 
nr. 48 din 27 ianuarie 

2009 „Cu privire la 

aprobarea Normei 

sanitar-veterinare 

privind condiţiile de 
sănătate animală şi 
publică şi de certificare 
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sanitar-veterinară 
pentru importul în 

Republica Moldova al 

anumitor animale vii şi 
al cărnii provenite de 
la acestea”. 

 ORDIN Nr. 171 

din 14-07-2006 cu 

privire la aprobarea 

Normei sanitare 

veterinare privind 

condiţiile de 

sănătate pentru 
producerea şi 
comercializarea cărnii 
proaspete. 

  TOTAL LOT 1    275352,00 

 
15111100

-0 
Lotul 2 Carne de vită     

 
15111100

-0 
Carne de vită Kg 1600 

Carne de vită de 
animale tinere, 

proaspătă care nu a 

fost supusă nici unui 
alt tratament decît cel 

prin frig pentru a se 

asigura conservarea 

acesteia; carnea 

ambalată prin 
vacuumare sau în 

atmosferă controlată; 
cu o cantitate nu mai 

mare decit 5% 

grasimi, tranşate de 
carcase,  (fără os), 

fără piele, in ambalaj 
alimentar-etichetat. 

Se interzice 

recepţionarea 
produselor cu 

ambalajul şi eticheta 
deteriorate ori fără 
etichete.  

Produs conform 

următoarelor norme: 

HOTĂRÎREA Nr. 
696 din 04-08-2010 

cu privire la 

aprobarea 

Reglementării tehnice 
„Carne – materie 

primă. Producerea, 
importul şi 
comercializarea”, 

Hotărârea Guvernului 
nr. 48 din 27 ianuarie 

2009 „Cu privire la 

aprobarea Normei 

sanitar-veterinare 

privind condiţiile de 
sănătate animală şi 
publică şi de 
certificare sanitar-

veterinară pentru 
importul în Republica 
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Moldova al anumitor 

animale vii şi al 
cărnii provenite de la 
acestea”. 

ORDIN Nr. 171 din 

14-07-2006 cu privire 

la aprobarea Normei 

sanitare veterinare 

privind condiţiile de 

sănătate pentru 
producerea şi 
comercializarea 

cărnii proaspete. 

  TOTAL LOT 2    128000,00 

 
15221000

-3 

Lotul 3 Pește pentru 
instituțiile preșcolare    

 

 
15221000

-3 
Pește Hec Kg 3000 

Pește congelat, 
peştele trebuie să 
corespundă 
următoarelor cerinţe: 
suprafaţa peştelui 
trebuie să fie curată, 
să dispună de un strat 
uniform de solzi, 

culoare potrivit 

speciei, bronhiile 

roşii, cu nuanţă 
caracteristică speciei., 
fără cap, ambalat în 

ambalaj alimentar nu 

mai mari de 20 kg.  

Condiții de 
contractare: Peştele 
congelat se livrează 
către grădinițe numai 
în ambalaj (în lăzi din 
lemn şi material 
plastic, butoaie şi 
ambalaj din material 

plastic autorizat de 

Ministerul Sănătăţii 
pentru ambalarea 

acestor produse). Se 

interzice 

recepţionarea 

produselor cu 

ambalajul şi eticheta 
deteriorate ori fără 
etichete. 

Se interzice 

transportarea peştelui 
neambalat, cu 

mijloace de transport 

murdar sau cu 

mirosuri străine. 
Urmează a fi 
recepţionate 
produsele însoţite de 
certificate de 

conformitate 

(certificate de 

calitate), certificate 

igienice şi 
fitosanitare, 
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certificate veterinare 

şi care corespund 
cerinţelor 
standardelor 

naţionale. 
    Pe borderoul de 

expediţie (factură) se 
aplică o ştampilă care 
indică data fabricării 
şi termenul de 
consum. 

  TOTAL LOT 3    117510,00 

Valoarea estimativă totală ( fără TVA) 520862,00 

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune 
oferta (se va selecta): 

Pentru un singur lot; 

Pentru mai multe loturi; 
Pentru toate loturile; 
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași 
ofertant___________________________________________________________________. 

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit 
(indicați se admite sau nu se admite) 

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 01.01.2021-30.06.2021  

Lotul 1.  Luni și miercuri, până la ora 9:00. 

Lotul 2. Marți, până la ora 9:00. 

Lotul 3. Joi, până la ora 9:00. 
 

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.07.2021 

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în 
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):da 

(indicați da sau nu) 

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de 
lege sau al unor acte administrative (după caz): ___-
____________________________________________________________________ 

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative) 

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 menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, 
documentație):  

Nr. 
d/o 

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 
Obligativitatea 

1 Oferta 
Formularul ofertei (F3.1). Specificaţii 
tehnice și preț 

(F4.1 și F4.2.) 

Obligatoriu 

2 Garantia pentru oferta a) Oferta va fi însoţită de o Garanţie 
pentru ofertă (emisă de o bancă 
comercială) conform formularului F3.2 
din secţiunea a 3-a – Formulare pentru 

depunerea ofertei 

sau 

Obligatoriu 
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b) Garanţia pentru ofertă prin transfer 

la contul autorităţii contractante, 
conform următoarelor date bancare: 

Beneficiarul plăţii: Primăria mun. 
Hînceşti 

Denumirea Băncii: Ministerul Finanţelor 

                              Trezorăria regională 
Centru 

Codul fiscal: 1007601004054 

Contul de decontare: 

MD52TRPCEE518410A00769AA 

Contul trezorerial: TREZMD2X 

Contul bancar: 

MD52TRPCEE518410A00769AA 

Trezoreria regională: Centru 

cu nota “Pentru setul documentelor de 

atribuire” sau “Pentru garanţia pentru 
ofertă la procedura de achiziție publică 
nr. ____ din _______” 

3 DUAE Documentul unic de achiziții european Obligatoriu 

4 
Dovada înregistrării persoanei juridice  

 

Certificat/decizie de înregistrare a 

întreprinderii sau 

extras 

La solicitarea 

autorității 

5 
Prezentarea actului ce atestă dreptul de a 
livra/ presta,bunuri/servicii. 

Agenţii economici producători sau 
importatori de carne trebuie: 

- să dispună de depozit de păstrare 
a cărnii (construcţie capitală), 
autorizat de Serviciul sanitar-

veterinar; 

- să dispună de transport 
specializat şi autorizat pentru 
transportarea cărnii, dotat cu 
dispozitive de înregistrare a 

temperaturii; 

- să asigure dezinfectarea 
depozitelor frigorifice şi a 
mijloacelor de transport (dovezi 

documentare). 

La solicitarea 

autorității 

6 
Prezentarea de dovezi privind conformitatea 

produselor, identificată prin referire la 
specificaţii sau 

standarde relevante 

Dovezi documentare ce atestă faptul că 
bunurile se conformează condiţiilor de 
livrare/prestare, specificaţiilor tehnice şi 
standardelor specificate în CAPITOLUL 

IV (FDA) Carnea proaspătă va fi însoţită 
de declaraţia de conformitate, emisă de 
către operator în baza certificatului 

sanitar-veterinar şi raportului de încercări, 
efectuate de către un laborator, acreditat 
în domeniu. 

La solicitarea 

autorității 

 
  

 

 
Important!  

1. Transportarea cărnii trebuie efectuată numai cu mijloace sanitar-veterinar autorizate, să asigure pe 
toată perioada acestei activităţi păstrarea nemodificată a caracteristicilor nutritive, organoleptice, 
fizico-chimice, microbiologice, precum şi protecţia împotriva pătrunderii agenţilor patogeni, 
poluanţilor, dăunătorilor şi altor posibilităţi de degradare şi contaminare. 

2. Aprecierea indicilor de calitate, siguranţă alimentară, formelor de prezentare, marcare şi etichetare a 
cărnii se efectuează de operator în conformitate cu Reglementării tehnice „Carne – materie primă. 
Producerea, importul şi comercializarea” HOTĂRÎREA Nr. 696 din 04-08-2010. 
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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 electonică, 3 
runde, pasul minim 1%. 

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

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut 
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum 
și ponderile lor: 

Nr. 
d/o 

Denumirea factorului de evaluare Ponderea% 

1   

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: [ora exactă]_vezi SIA RSAP  

- pe: [data]  vezi SIA RSAP  

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

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP 

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: __60 zile_ 

24. Locul deschiderii ofertelor: ___ SIA RSAP _____ 
(SIA RSAP sau adresa deschiderii) 

Ofertele întîrziate vor fi respinse.  

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”. 

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______________________________________________________ 

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului) 

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):__-___________________________________________________________________ 

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor 
viitoare:__-___________________________________________________________________ 

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un 
astfel de anunţ:_ nu a fost publicat ________________________________________ 

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: vezi SIA RSAP  

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: 
Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 
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depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de 
participare 

Se va utiliza 

sistemul de comenzi electronice - 

facturarea electronică Se acceptă 

plățile electronice Se acceptă 

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_____________________________ 

(se specifică da sau nu) 

35. Alte informații relevante: ______________________________________________________ 

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:  Alexandru BOTNARI                                          L.Ș. 
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