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  ANUNȚ DE PARTICIPARE 
 

privind achiziționarea produse lactate  
(se indică obiectul achiziției) 

prin procedura de achiziție cererea ofertelor de prețuri  
(tipul procedurii de achiziție) 

 
 

1. Denumirea autorității contractante: Primăria municipiului Hîncești 
2. IDNO: 1007601004054 

3. Adresa: 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 și 
primariahincesti.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 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) 

  Lotul 1     

1 
15511100

-4 
Lapte (2,5%) L 18800 

Lapte integral 2,5% – 

lapte 

normalizat, supus 

unui tratament 

termic corespunzător, 
lichid 

netransparent de 

culoare alba, 

omogen fără 
sediment, pur, fără 

miros şi gust străin, 
necaracteristic 

laptelui proaspăt, fara 
adaos de 

grasimi vegetale, 

ambalat în 

recipiente de 

desfacere 1 l ( 

polietelenă) şi 
destinat 

comercializării; H. G. 
611 

 

 

 

 

 

 

139251,60 

mailto:municipiulhincesti@gmail.com
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din 05.07.2010 " 

Lapte si produse 

lactate" 

  Lotul 2     

2 
15551000

-5 

Chefir dulce cu fructe 
2,5% 

L 2500 

Laptele 

fermentat(chefir 

dulce cu fructe) 

2,5%, –consistența 
lichidă 

omogenă, cu coagulul 
deteriorat la 

obţinerea prin 
procedeul cu 

fermentare în 

rezervor şi cu 

coagulul nedeteriorat 

– la obţinerea 

prin procedeul cu 

fermentare în 

termostat. 

Se admite formarea 

gazului în 

formă de bule 
unitare, condiţionată 

de microflora 

normală. 
Pe suprafaţa 
produsului lactat acid 

se admite separarea 

neînsemnată a 

zerului, maximum 2 

% din volumul 

produsului. 

Ambalat – 0,5 

L(polietelenă). 
H. G. 611 din 

05.07.2010 " Lapte si 

produse lactate" 

23600,00 

  Lotul 3     

3 
15551000

-5 
Iaurt (3,5%) Kg 2500 

Iaurt dulce cu 

consistența cremoasă 

omogenă, fără adaos 
de zahăr sau alţi 
îndulcitori 

(edulcoranţi), sau 
aromatizanți 
artificiali; cu adaos 

de fructe sau pentru 

produsele cu 

ingrediente, 

aromatizanţi şi 
coloranţi naturali– cu 

gust şi 
aromă a 
componentului 

introdus. Ambalat în 
păhăruțe 
(poliesterol) -  125 g. 

 

 

 

 

 

32875,00 

  Lotul 4     

4 
15512000

-0 
Smîntînă (10%) Kg 400 

Smîntîna dulce 

preparată conţinut 
minim de grăsime 
lactată de 10 %; 
ambalată maxim 500 

7222,00 
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g ( polietilenă). 
Lichidă 
netransparentă, 
omogenă, 
potrivit de densă. 
Gust şi miros - 
caracteristice pentru 

smîntîna dulce, cu 

gust uşor de 

pasteurizare. Se 

admite gust dulciu 

sau puţin sărat. 
H. G. 611 din 

05.07.2010 " Lapte si 

produse lactate" 

Culoarea - albă cu 
nuanţă cremă, 

uniformă în toată 
masa. 

  Lotul 5     

5 
15530000

-2 
Unt din smîntînă dulce 
(72,5%) 

Kg 1350 

Unt din smîntînă dulce 
- unt fabricat din 

smîntînă dulce 
pasteurizată sau 
sterilizată. 
Gust şi miros- de 

smîntînă dulce cu sau 
fără gust de 
pasteurizare; fără 
gust şi miros străin. 
Pentru untul sterilizat 

cu gust de sterilizare. 

Potrivit sărat pentru 
sortimentele sărate. 
Consistenţa şi 
aspectul exterior- 

compactă, plastică, 
omogenă, suprafaţa 
în secţiune lucioasă 
sau slab lucioasă. 
Se admite: pentru 

untul din smîntînă 
dulce – insuficient 

compactă şi plastică; 
puţin fragilă şi/sau 
sfărîmicioasă; 
suprafaţa cu prezenţa 
picăturilor foarte mici 
unitare de umiditate; 

pentru untul sterilizat 

– puţin fragilă şi/sau 
sfărîmicioasă, cu 
picături separate de 
grăsime topită pe 
suprafaţă şi 
caramelizarea 

particulelor izolate de 

proteină. 
Culoare- de la albă 
pînă la galbenă, 
omogenă în toată 
masa.  

Ambalat în 
recipiente de 
desfacere etichetat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113751,00 
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200g. 
"unt de vacă, cu 
grăsimea de 72,5 % 
conform GOST 37-
91". 

  Lotul 6     

6 
15541000

-2 
Brînză de vaci(5%) Kg 2550 

Brînza proaspătă 
(5%) – care este gata 

pentru consum după 
fabricare; 

Moale, onctuasă sau 
fărămicioasă 

cu sau fără particule 
perceptibile de 

proteină. 
Slab acidulat, fără 
gust şi miros 

străin. 
Culoare-De la albă 
pînă la galben 

deschis. Ambalat în 

recipiente de 

desfacere etichetat 1 

kg ( 

H. G. 611 din 

05.07.2010 " Lapte 

si produse lactate" 

97282,50 

  Lotul 7     

7 
15544000

-3 
Cașcaval ( 45%) Kg 400 

Brînzeturi tari şi 
semitari( 45%) – 

brînzeturi ce se 

caracterizează printr-o 

formă bine determinată 
corespunzătoare 
fiecărui sortiment, cu 
pasta omogenă şi 
elastică, cu ochiuri de 
fermentare de diferite 

dimensiuni şi 
repartizate în funcţie 
de sortiment, coajă tare 
şi elastică, acoperită cu 

un strat subţire de 
parafină; Ambalat în 

recipiente de desfacere 

etichetat 1 kg ( 

H. G. 611 din 

05.07.2010 " Lapte 

si produse lactate" 

 

 

 

 

 

 

30333,20 

Valoarea estimativă totală 444315,30 

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

2) Pentru mai multe loturi; 
3) Pentru toate loturile; 

4) 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) 
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11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 01.01.2021-30.06.2021 
(Livrarea de 2 ori in saptamina in zilele de luni si miercuri, pînă la ora 8:00) 

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): _nu se aplică________ 

(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): nu 

(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 menționează informațiile 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 

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 _______” 

Obligatoriu 

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 

Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei 

cerinţe trebuie 

prezentate următoarele documente: 
La solicitarea 

autorității 
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Licență de activitate – copie – confirmată 
prin 

semnătura şi ştampila Participantului. 
Autorizația de funcționare – copie – 

confirmată prin 

semnătura şi ştampila Participantului. 

6 
Prezentarea de dovezi privind conformitatea 

produselor, identificată prin referire la 
specificaţii sau 

standarde relevante 

Certificat de conformitate sau declarație 
de 

conformitate eliberat/eliberată de un 
organizm de 

ceritificare acreditat 

La solicitarea 

autorității 

7 
Pasapostul sanitar al transportului Copie confirmata prin semnatura si 

stampila 

ofertantului 

La solicitarea 

autorității 

8 
Demonstrarea accesului la 

infrastructura/mijloacele 

pentru indeplinirea corespunzătoare a 
Contractului 

Documente care atestă faptul că 
ofertantul se află în 

posesia echipamentelor, acestea fiind fie 

în dotare 

proprie, fie închiriate prin contracte sau 

convenţii. 

La solicitarea 

autorității 

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînseși 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): licitația electronică, 
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: nu se aplică 

Nr. 
d/o 

Denumirea factorului de evaluare Ponderea% 

   

   

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: [conform SIA RSAP] 

- pe: [conform 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 
română 

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

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului) 
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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) șireferința (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:_ -  

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_08.12.2020 

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 

Se va utiliza 

sistemul de comenzi electronice  

facturarea electronică Se va utiliza 

plățile electronice  

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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