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FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA) 

Următoarele date specif ice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor 
pentru ofertanţi (1PO). în cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO. 

1. Dispoziţii generale 

Nr. Rubrica Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii 

1.1. Autoritatea contrastantă/Organizatorul 
procedurii: 

IMSP Spitalul Raional Cantemir 

1.2. Obiectul achiziţiei: Produse a l imentare , necesare perioadei 01.07.2018 - 31.12.2018 

1.3. Numărul procedurii: 18/02262 

1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Licitaţie publică 

1.5. Codul CPV: 15000000-8 

1.6. Numărul şi data Buletinului Achiziţiilor 
Publice: 

41 din 25.05.2018 

1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor 
publici: 

CNAM 

1.8. Administratorul alocaţiilor bugetare: 

1.9. Plăţi/mijloace financiare din partea 
partenerului de dezvoltare: 

Nu se utilizează 

1.10. Denumirea cumpărătorului: IMSP Spitalul Raional Cantemir 

1.11. Destinatarul: IMSP Spitalul Raional Cantemir 

1.12. Limba de comunicare: De stat 

1.13. Pentru clarificarea documentelor de 
atribuire, adresa autorităţii 
contractante este 

Adresa: or .Cantemir , s tr .Tcstemitanu 1 
Tel: 0273-22799 22448 
Fax: 0273 22448 
E-mail: srcantcmir@mail .ru 
Persoana de contact: BUIMALAI ELENA 

1.14. Contract de achiziţie rezervat 
atelierelor protejate 

2. Listă Bunuri şi specificaţii tehnice: 

Nr. d/o Cod CPV Denumire Bunuri solicitate 

Unitatea 
de 

măsură 

Cantitatea 
Specif icarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă 

1 Produse din carne 

1.1 15131100-6 Safaladc Kilogram 400.00 din carne de vită, calitatea superioară, 
GOST 23670-79 -1/săptămînă 

1.2 15131100-6 Salam Kilogram 300.00 din carne de vită, fiert, dietic,calitatea 
superioară, GOST 23670-79 -1/săptămînă 

1.3 15131100-6 Crenvuşte Kilogram 200.00 cu caşcaval, din carne de porc şi vită, 
calitatea superioară, GOST 23670-79 
-1/săptămînă 

2 Carne de pasăre 

2.1 15112130-6 Piept Kilogram 700.00 de găină, refrigerate, calitatea I, GOST 
25391-82 - 3/săptămînă 

2.2 15112130-6 Şold Kilogram 1600.00 de găină, refrigerate, calitatea I, G O S T 
25391-82 - 3/săptămînă 

3 
3.1 15511100-4 

Ouă de pasăre 
Ouă Bucată 3000.00 de găină, pentru consum alimentar, 

dietice, marcate şi măşcate, SM 89-
1/săptămînă 

4 
4.1 15530000-2 

Produse lactate 
Unt Kilogram 500.00 din smîntînă dulce nesărat 72 ,5% 

grăsîme, fără adaus de grăsimi vegetal, 
GOST 37-91 -1/săptămînă 

4.2 15511100-4 Lapte Litru 7500.00 de vacă, pasteurizat, 2 ,5% grăsime, 
ambalaj din polietilenă a cîte 1,0 litru, 
GOST 13277-79 3/săptîmînă 

4.3 15542000-9 Brînză Kilogram 500.00 de vaci, degrasată, cu grăsimea dc 5%, în 
pachete de polietilenă a cîte 5 kg, P T M D 
67-00400053-058:2001, 1/săptămînă 

4.4 15512100-:. Smîntînă Kilogram 500.00 cu conţinut de grăsime 10%, în pachete 
de polietilenă 0,5 1, 
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TUI0.02.02.789.09.-89 SM, 1/săptămînă 
4.5 15551300-8 Chefir Kilogram 500.00 2 ,5% grăsime, în pachete de polietilenă 

0,5 1, SF04928383-0252010 2/săptămînă 
4.6 15540000-5 Caşcaval Kilogram 300.00 Nepicant, SP0182754, 1/săptămînă 

5 Peste congelat 
5.1 15221000-3 Peşte Kilogram 500.00 HEC, congelat, fără cap, fără coadă, 

GOST 32366-2013, l/lună 
6 Produse de panificare 

6.1 15811100-7 Pîine albă Kilogram 8000.00 din faină de grîu, calitatea superioară, 
feliată, etichetată, SM 173:1997 , Zilnic 

6.2 15811100-7 Pîine neagră Kilogram 800.00 din faină de grîu, cu amestec de tărîţă, 
calitatea superioară, feliată, etichetată, SM 
173:1997 Zilnic 

6.3 15811200-8 Chiflă Bucată 300.00 din faină de grîu, cu magiun, cu seminţe 
de mac, greutatea 150 grame, SM 
173:1997 , 2/săptămînă 

6.4 15821200-1 Biscuiţi Kilogram 600.00 cu lapte topit, ambalaj în cutii de carton a 
cîte 3 kg, DSTU 4135-2002 1/săptămînă 

6.5 15821200-1 Biscuiţi Kilogram 400.00 cu adaos de tărîţe din grîu, ambalaj cutii 
3,6 kg, 1/săptămînă 

6.6 15812100-4 Turte dulci Kilogram 200.00 cu arome de fructe, ambalaj cutii 4 kg, 
GOST 15810-9, 1/săptămînă 

6.7 15812100-4 Covrigi Kilogram 150.00 din boabe dispersate de grîu încolţit, fără 
coloranţi şi conservanţi, fără arome 
adăugătoare, ambalaj saci 3,5 kg, SF 
40157199, 1/săptămînă 

6.8 15812200-5 Napolitane Kilogram 200.00 din fîină de grîu, calitatea superioară, 
GOST 14031, 2/lună 

6.9 15811500-1 Pesmeţi Kilogram 250.00 dulci, cu stafide, din fîină de grîu, 
calitatea superioară, GOST 30317, 2/lună 

7 Făină 
7.1 15612100-2 Făină din grîu Kilogram 500.00 calitatea superioară, în saci de 50 kg, SM 

202:2000, 2/lună 
8 Paste făinoase 

8.1 15850000-1 Paste făinoase Kilogram 300.00 grupa C, din soiuri tari de grîu, cl. I, în 
sortiment, GOST 875-92, 1/săptămînă 

9 Produse făinoase 
9.1 15851000-8 Tăieţei Kilogram 200.00 de casă, din făină de grîu, calitatea 

superioară, ambalaj pachete de 0,400 kg, 
1/săpămînă 

9.2 15851000-8 1-avaş armenesc Klogram 60.00 din făină de grîu, calitatea superioară, foi 
plăcinte, 0,400 kg, 2/lună 

10 Cereale sfărîmate 
10.1 15613300-1 Crupe dc grîu Klogram 1000.00 calitatea superioară, ambalaj 1,0 kg, PT 

MD 6338869887-005, 1/săptămînă 
10.2 15613300-1 Crupe de orz KJogram 600.00 calitatea superioară, ambalaj 1,0 kg, 

GOST 5784-60, 1/săptămînă 
10.3 15613300-1 Crupe de arnăut Klogram 700.00 calitatea superioară, ambalaj 1,0 kg, PT 

MD 67-38869887-005, 1/săptămînă 
10.4 15613300-1 Crupe de hrişcă Klogram 400.00 din boabe întregi, de fierbere rapidă, 

calitatea superioară, ambalaj 1,0 kg, 
GOST 555-74, 1/săptămînă 

10.5 15625000-5 Crupe de griş KJogram 400.00 calitatea superioară, ambalaj 1,0 kg, 
GOST 7022-97, 1/săptămînă 

10.6 15613300-1 Crupă de arpăcaş Kilogram 300.00 calitatea superioară, ambalaj 1,0 kg, PT 
M D 67-38869887-004, 1/săptămînă 

10.7 15613380-5 fulgi de ovas Kilogram 500.00 ambalat lkg, calitate superioară, GOST 
21149-93, 2/lună 

10.8 15612210-6 Crupă din porumb Kilogram 300.00 calitatea superioară, ambalaj 1,0 kg, 
GOST 14176-69, 1/săptămînă 

11 Orez 
11.1 15000000-8 Orez Kilogram 500.00 rotund, şlefuit, calitatea superioară, 

ambalaj 1,0 kg, GOST 6292-93, l/lună 

12 Boboase 
12.1 15331130-7 Mazăre uscată Kilogram 300.00 şlefuită, întreagă, calitatea superioară, 

ambalaj 1,0 kg, PT MD 6738869887-03 
l/lună 

12.2 15331462-3 Mazăre verde Kilogram 200.00 conservată, cu bob zbîrcit, borcane de 
sticlă 700 gr, GOST 15842-90, l/lună 
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13 Produse din fructe 
13.1 15332290-3 Gem Kilogram 500.00 din mere, din prune, în borcane de sticlă, 

720 kg, GOST 6929-88 MB 5061-89 
l/lună 

13.2 15321000-4 Suc din f ructe Litru 300.00 cu zahăr, nelimpezit, în borcane de sticlă 
3 litri, SM18206122010, 2/săptămînă 

13.3 15000000-8 Stafide Kilogram 30.00 din poamă uscată, ambalaj 0,5 kg, GOST 
- 6882-88, l/lună 

14 Produse din legume 
14.1 15322100-2 Suc din tomate Litru 200.00 nelimpezit, în borcane de sticlă 3 litri, 

SM227-2002, 2/săptămînă 

14.2 15331428-3 Pastă de roşii Kilogram 200.00 25%, în borcane de sticlă 0,720 kg, 
GOST 3343-89, l/lună 

14.3 15331500-2 Castraveţi Kilogram 150.00 marinaţi, ambalaj borcane de sticlă 3 1, 
l/lună 

15 Sare 
15.1 15872400-5 Sare gemă Kilogram 200.00 pentru uz alimentar, pachete 1 kg, GOST 

13830-97, l/lună 

15.2 15872400-5 Sare iodată Kilogram 50.00 pentru uz alimentar, pachete 1 kg, GOST 
13830-97, l/lună 

16 Zahăr alb 
16.1 15831200-4 Zahăr-tos Kilogram 1300.00 saci 50 kg, GOST 21-94, 1/săptămînă 

17 Uleiuri rafinate 
17.1 15421000-5 Ulei Kilogram 600.00 din floarea soarelui, rafinat şi deodorat, 

ambalaj 5 kg, PT MD 6705691233-001 
1/săptămînă 

18 Condimente 
18.1 15870000-7 Condimente Kilogram 5.00 cu gust de găină, ambalaj 0,100 kg, TUU-

22686908-2004-99, l/lună 

18.2 15870000-7 Condimente Kilogram 5.00 cu gust de ciupercă, ambalaj 0,100 kg, 
TUU-22686908-2004-99, l/lună 

18.3 15872100-2 Piper negru Kilogram 0.60 macinat, ambalaj pachete 20gr, GOST 
29050-91, l/lună 

18.4 15890000-3 Acid citric Kilogram 5.00 cristalizat, ambalaj 100 gr, GOST 908-79, 
1 /lună 

18.5 15890000-3 Frunze de dafin Kilogram 2.00 frunze uscate, pachete 0,15 kg, GOST -
17549-81, l / l u n ă 

19 Ceai la pliculeţe 
19.1 15864100-3 Ceai natural Kilogram 80.00 negru, calitatea superioară, în pacheţele de 

1 gr, ambalat în cutii 130 gr, GOST 1937-
90, l/lună 

20 Cacao 
20.1 15841000-5 Cacao pudră Kilogram 5.00 cu conţinut redus de grăsime, ambalaj 

pachete 200 gr, GOST 108-76, l/lună 

21 Diverse produse al imentare şi produse 
uscate 

21.1 15898000-9 Drojdie Kilogram 2.00 pentru panificare, ambalaj pachcte 100 gr, 
GOST 171-81, l/lună 

21.2 15890000-3 Halva Kilogram 300.00 cu stafide, ambalaj cutii 5 kg, 1/ lună 

22 Oţet 
22.1 15871000-4 Oţet Litru 12.00 din mere 6%, ambalaj sticlc 1 litru, SM 

1004, l/lună 

24 Citrice 
24.1 03222210-8 Lămîi Kilogram 50.00 cu coaja subţire, fără vătămături, calitatea 

I, l/lună 

3. Criterii şi cerinţe de calificare 

Nr. Denumirea documentului /cerinţelor Cerinţe suplimentare Obl. 

3.1 Neimplicarea în practici frauduloase şi de corupcre Declaraţie pe proprie răspundere conform Formularului (se 
va indica) 

NU 

3.2 Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu 
prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit 

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din 
Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată 
prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului Operatorul 
economic nerezident va prezenta documente din ţara de 
origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori 
apartenenţa din punct de vedere profesional 

NU 

3.3 Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii Copie - confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului N U 
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3.4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de 
resurse ereditare sau alte mijloace financiare (suma) 

Mu se cere NU 

3.5 Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, 
identificată prin referire la specificaţii sau standard 
relevante 

Mu se cere NU 

3.6 Demonstrarea experienţei operatorului economic în 
domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce 
urmează a fi atribuit 

Declaraţie privind experienţa similară conform Formularului 
(se va indica) sau Declaraţie privind lista principalelor lucrări 
executate în ultimul an de activitate conform Formularului 
(se va indica) 

NU 

3.7 Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele indicate 
de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră 
necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi 
atribuit 

Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul 
necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului 
conform Formularului (se va indica) şi Documente care 
atestă faptul că operatorul economic se află în posesia 
utilajelor, instalaţiilor şi/sau echipamentelor indicate de 
autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie, 
fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului 

NU 

3.8 Neîncadrarea în situaţiile ce determină excluderea de la 
procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea 
nr. 131 din 03.07.2015 

Declaraţie pe proprie răspundere conform Formularului (se 
va indica) 

N U 

3.9 Oferta Original DA 

3.10 Informaţii genera e despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform Formularului 
(se va indica) 

DA 

3.11 Raportul financiar Copie - confirmată prin semnătura şi ştampila candidatului DA 

3.12 Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce 
urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea 
un rol esenţial în îndeplinirea acestuia) 

Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru 
imp.ementarca contractului conform Formularul (se va 
indica) 

NU 

3.13 Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor 
şi/sau serviciilor similare 

Nu se cere NU 

3.14 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual 
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani) 

Nu se cere NU 

3.15 Garanţia pentru ofertă Original DA 

3.16 Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras Emis de Camera înregistrării de Stat - copie - confirmată 
prin semnătura şi ştampila Participantului. 

DA 

3.17 Certificat cu privire la situaţia contribuabilului original eliberat de Inspectoratul Fiscal DA 

3.18 Paşaport sanitar al transportului copia confirmată prin ştampila Participantului DA 

3.19 Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare copia semnată şi ştampiltă de participant. DA 

3.20 Autorizaţia sanitară de funcţionare copia semnată, ştampiltă de participant). DA 

3.21 Lista fondatoriloi operatorilor economici nume, prenume, cod personal DA 

3.22 Certificat de calitate şi de provenienţă a materiei prime 
(faină, grîu) 

copie -confirmat prin semnătura şi ştampila participantului DA 

3.23 Confirmare de diţinere a stocului dc faină/grîu, necesar 
îndeplinirii contractului de achiziţie pe o perioadă de cel 
puţin 10 zile 

copie - confirmată prin semnătura şi ştampila participantului. DA 

3.24 Certificat de deţinere a laboratorului atestat pentru 
efectuarea controlului permanent asupra calităţii sau 
contract cu asemenea laborator. 

copie - confirmată prin semnătura şi ştampila participantului DA 

4. Pregătirea ofertelor 

4.1 Oferte alternative: Nu vor fi 

4.2 Garanţia pentru ofertă: Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comerciala) 

conform formularului F3.2 din secţ iunea a 3-a - Formulare pentru depunerea 

ofertei 
sau 
Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform 
următoarelor date bancare: 
Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Raional Cantemir 
Denumirea Băncii: Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat 
Codul fiscal: 1003603150382 
IBAN: MD69TRPCCJ518430C00117AA 
cu nota "Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. 18/02262 din 

15.06.2018" 

4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în valoare 
de: 

1.00% din valoarea ofertei fără T V A 

4.4 Ediţia aplicabilă a Incoterms şi 
termenii comerciali acceptaţi vor fi: 

D D P - Franco destinaţie vămuit , Incoterms 2013 

4.5 Termenul de 
livrare/prestare/executare: 

Conform graficului din "Lista produselor a l imentare" 
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4.7 Metoda şi condiţiile de plată vor fi: Prin transfer bancar, în termen de 30 zile din data livrării 
4.8 Perioada valabilităţii ofertei va fi de: 30 zile 
4.9 Ofertele în valul ă străină: Nu se acceptă 

5. Depunerea şi deschiderea ofertelor 

5.1 Plicurile vor conţine următoarea 
informaţie suplimentară: 

Licitaţie publică nr. 18/02262 
Pentru achiziţionarea de: Produse al imentare, necesare perioadei 01.07.2018 -
31.12.2018 
Autoritatea contractantă: IMSP Spitalul Raional Cantemir 
Adresa autorităţii contractante: or .Cantemir, s tr .Testemitanu 1 
A nu se deschide înainte de: 15.06.2018 10:00 

5.2 Pentru depunerea ofertelor, adresa 
autorităţii contractante/organizatorului 
procedurii este: 

Adresa: or.Cantemir, str .Testemitanu 1 
Tel: 0273-22799 22448 
Fax: 0273 22448 
E-mail: srcantemir@niail .ru 
Data-limită pentru depunerea ofertelor este: 
Data, Ora: 15.06.2018 10:00 

5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la 
următoare adresă: 

Adresa: or.Cantemir, str .Testemitanu 1 
Tel: 0273-22799 22448 
Data, Ora: 15.06.2018 10:00 

6. Evaluarea şi compararea ofertelor 

6.1 Preţurile ofertelor depuse în diferite 
valute vor fi convertite în: 

Leu MD 

Sursa ratei de schimb în scopul 
convertirii: 

BNM 

Data pentru rata de schimb aplicabilă 
va fi: 

15.06.2018 

6.2 Modalitatea de efectuare a evaluării: Cel mai mic preţ, prezentarea cerinţelor tehnice şi documentelor de calificare 
solicitate. 

6.3 Factorii de evaluarea vor fi următorii: Nu sunt 

7. Adjudecarea contractului 

7.1 Criteriul de evaluare aplicat pentru 
adjudecarea contractului va fi: 

Cel mai mic preţ 

7.2 Suma Garanţiei de bună execuţie (se 
stabileşte procentual din preţul 
contractului adjudecat)): 

5.00% 

7.3 Garanţia dc bună execuţie a 
contractului: 

Contractul va fi însoţit dc o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă 
comercială) conform formularului F 5.2 din secţ iunea a 5-a - Formulare de contract 
sau 
Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform 
următoarelor date bancare: 
Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Raional Cantemir 
Denumirea Băncii: Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat 
Codul fiscal: 1003603150382 
IBAN: MD69TRPCCJ518430C00117AA 
cu nota "Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. 18/02262 din 
15.06.2018" 

Contractul va fi însoţit dc o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă 
comercială) conform formularului F 5.2 din secţ iunea a 5-a - Formulare de contract 
sau 
Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform 
următoarelor date bancare: 
Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Raional Cantemir 
Denumirea Băncii: Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat 
Codul fiscal: 1003603150382 
IBAN: MD69TRPCCJ518430C00117AA 
cu nota "Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. 18/02262 din 
15.06.2018" 

7.5 Numărul maxim de zile pentru 
semnarea şi prezentarea contractului 
către autoritatea contractantă: 

10 zile 

Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei es te identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat 
"REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului 
Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

5/5 

Conducătorul grupului de lucru: 

MIHAESCU IURIE 
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