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ANUNȚ DE PARTICIPARE 
 

privind achiziționarea Produselor Alimentare pentru Centrul Didactico – Metodic și Producție 

pentru trimestrul IV 

prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Prețuri 
 

1. Denumirea autorității contractante: IP Universitatea Tehnică a Moldovei 

2. IDNO: 1007600001506 

3. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 168 

4. Numărul de telefon/fax: 022-23-35-03 

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: vilena.tinicu@gpps.utm.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): Nu se aplică 

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

la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri: 

Nr. 

d/o 
Cod CPV 

Denumirea 

bunurilor 

solicitate 

Cantitatea 

Unitatea 

de 

măsură 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată, standarde de 

referință 

Lot 1 Produse de panificație 

1 
15811100-7 

 

PÎINE  

 

3000,00 

 

bucată 

 

HG nr. 775 din 03.07.2007. 

Pîine albă din amestec de făină 

de grîu categorie superioară, 

fără miros străin (de mucegai, 

de rînced, de combustibil, etc.). 

Gust plăcut caracteristic pîinii 

albe coapte, lipsite de impurități 

(pămînt, nisip). Miez în 

secțiune, masă cu pori fini, 

uniformi, bine afînat, fără 

aglomerări de făină, legat 

structurat de coajă, elastic astfel 

încît, la strîngerea în mînă să ia 

repede forma inițială. Feliată și 

ambalată în folii de polietilenă,a 

câte minim 550 grame. Livrarea 

se va efectua cu transportul 

vînzătorului la subdiviziunile 

CDMP al UTM, zilnic (în 

fiecare dimineață a zilelor 

lucrătoare), conform 

comenzilor. Termen de livrare: 

trimestrul 4 al anului 2019. Acte 

ce confirmă calitatea 

produselor: Certificat de 

conformitate, Certificat privind 

deținerea stocurilor de făină 

mailto:vilena.tinicu@gpps.utm.md
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necesar îndeplinirii contractului 

de achiziție.  

2 
15811100-7 

 

PÎINE CU 

SECARĂ 

 

1500,00 

 
bucată 

HG nr. 775 din 03.07.2007. 

Pîine din amestec de făină de 

grîu și secară categorie 

superioară, fără miros străin (de 

mucegai, de rînced, de 

combustibil, etc.). Gust plăcut 

caracteristic pîinii coapte, lipsite 

de impurități (pămînt, nisip). 

Miez în secțiune, masă cu pori 

fini, uniformi, bine afînat, fără 

aglomerări de făină, legat 

structurat de coajă, elastic astfel 

încît, la strîngerea în mînă să ia 

repede forma inițială. Feliată și 

ambalată în folii de polietilenă, 

a câte minim 400 grame. 

Livrarea se va efectua cu 

transportul vînzătorului la 

subdiviziunile CDMP al UTM, 

zilnic (în fiecare dimineață a 

zilelor lucrătoare), conform 

comenzilor. Termen de livrare: 

trimestrul 4 al anului 2019. Acte 

ce confirmă calitatea 

produselor: Certificat de 

conformitate, Certificat privind 

deținerea stocurilor de făină 

necesar îndeplinirii contractului 

de achiziție.  

3 
15811100-7 

 

FRANZELĂ 

TARTĂ  

(pentru hot-dog) 

 

350,00 

 
bucată 

HG nr. 775 din 03.07.2007. 

Pîine albă din amestec de făină 

de grîu categorie superioară, 

fără miros străin (de mucegai, 

de rînced, de combustibil, etc.). 

Gust plăcut caracteristic pîinii 

albe coapte, lipsite de impurități 

(pămînt, nisip). Miez în 

secțiune, masă cu pori fini, 

uniformi, bine afînat, fără 

aglomerări de făină, legat 

structurat de coajă, elastic astfel 

încît, la strîngerea în mînă să ia 

repede forma inițială. Ambalată 

în folii de polietilenă a câte 4 

franzele minim. Livrarea se va 

efectua cu transportul 

vînzătorului la subdiviziunile 

CDMP al UTM, conform 

comenzilor. Termen de livrare: 

trimestrul 4 al anului 2019. Acte 

ce confirmă calitatea 

produselor: Certificat de 

conformitate, Certificat privind 
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deținerea stocurilor de făină 

necesar îndeplinirii contractului 

de achiziție.  

4 
15811000-6 

 

PESMEȚI 

 

15,00 

 bucată 

GOST 28402. HG nr. 775 din 

03.07.2007. Pesmeți măcinați 

din din făină albă de grîu, 

calitatea I, masă netă: 500 g. 

Livrarea se va efectua cu 

transportul vînzătorului la 

subdiviziunile CDMP al UTM, 

conform comenzilor. Termen de 

livrare: trimestrul 4 al anului 

2019. Acte ce confirmă calitatea 

produselor: Certificat de 

conformitate. 

Suma totală estimativă, fără TVA, pentru Lotul 1 - 26772,50 

Lot 2 Legume 

1 

 

 

03212100-1 

 

 

 

CARTOFI 

 

 

 

2500,00 

 

kilogram 

GOST 26545-85. HG nr. 929 

din 31.12.2009, HG nr. 520 din 

22.06.2010, HG nr. 115 din 

08.02.2013. Cartofi proaspeți de 

dimensiuni medii/ 100-150 g, 

produse calitatea I din roada 

anului 2019, cu aspect normal, 

întregi, sănătoşi, produsul 

afectat de putregai sau alte 

stricăciuni care să îi facă inapţi 

consumului este exclus, curaţi, 

acoperiţi foarte bine cu coajă, 

tari,  neîncolţiţi. Ambalajele 

trebuie sa asigure pastrarea 

integrității și calității produselor 

pe timpul depozitării și 

transportului, ele trebuie să fie 

curate, uscate, fără miros. 

Cartofii trebuie livraţi în 

ambalaje adecvate, în saci de 

plasă a cîte 8-12 kg. Livrarea se 

va efectua cu transportul 

vînzătorului la subdiviziunile 

CDMP al UTM, conform 

comenzilor 1-2ori/1săptămînă. 

Termen de livrare: trimestrul 4 

al anului 2019. Acte ce denotă 

calitatea produsului: Certificat 

de inofensivitate (pentru fiacare 

partidă). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOST 27166-86. HG nr. 929 

din 31.12.2009, HG nr. 520 din 

22.06.2010, HG nr. 115 din 

08.02.2013. Ceapă uscată de 

dimensiuni medii 100-150gr. 

Bulbi întregi, curați, sănătoși, 

fără atacuri de boli sau insecte 
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2 

 

 

 

03221113-1 

 

 

 

 

CEAPĂ 

USCATĂ 

 

 

 

 

1200,00 

 

 

kilogram 

care să le facă improprii 

consumului, fără vătămări 

produse de frig/ger, fără 

umiditate exterioară anormală, 

suficient de uscată în stadiul de 

utilizare. Ambalaj: saci a cîte 8-

10 kg. Livrarea se va efectua cu 

transportul vînzătorului la 

subdiviziunile CDMP al UTM, 

conform comenzilor 1-

2ori/1săptămînă. Termen de 

livrare: trimestrul 4 al anului 

2019. Acte ce denotă calitatea 

produsului: Certificat de 

inofensivitate (pentru fiacare 

partidă). 

3 
03221112-4 

 

MORCOV 

 

1000,00 

 
kilogram 

GOST 26767-85. HG nr. 929 

din 31.12.2009, HG nr. 520 din 

22.06.2010, HG nr. 115 din 

08.02.2013. Morcov proaspăt, 

fraged, de dimensiuni 15-20 cm, 

rădăcinile netede cu aspect 

proaspăt, cu forma regulată, fără 

fisuri sau crăpături, neramificați, 

nelemnificați, fără defecte de 

forma de colorație, fără tendințe 

de încolțire, fără umiditate 

externă, fără miros sau gust 

străin. Ambalaj: saci de plasă a 

cîte 8-10 kg. Livrarea se va 

efectua cu transportul 

vînzătorului la subdiviziunile 

CDMP al UTM, conform 

comenzilor 1-2ori/1săptămînă. 

Termen de livrare: trimestrul 4 

al anului 2019. Acte ce denotă 

calitatea produsului: Certificat 

de inofensivitate (pentru fiacare 

partidă). 

4 
03221111-7 

 

SFECLĂ 

 

500,00 

 
kilogram 

GOST 26766-85. HG nr. 929 

din 31.12.2009, HG nr. 520 din 

22.06.2010, HG nr. 115 din 

08.02.2013. Sfeclă roșie (de 

masă) proaspătă, curată; să nu 

prezinte deteriorări cauzate de 

dăunători; să nu fie strivite, 

tăiate sau lovite; formă 

caracteristică, uniformă, 

dimensiunea medie, culoare 

roşu închis, în interior să fie 

roșu închis fără dungi albe. 

Ambalaj: saci de plasă a cîte 10-

12 kg. Livrarea se va efectua cu 

transportul vînzătorului la 

subdiviziunile CDMP al UTM, 
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conform comenzilor 

1dată/1săptămînă. Termen de 

livrare: trimestrul 4 al anului 

2019. Acte ce denotă calitatea 

produsului: Certificat de 

inofensivitate (pentru fiacare 

partidă). 

5 
03221410-3 

 

VARZĂ 

 

1300,00 

 
kilogram 

HG nr. 929 din 31.12.2009, HG 

nr. 520 din 22.06.2010, HG nr. 

115 din 08.02.2013. Varza albă, 

trebuie să fie proaspătă, intactă, 

sănătoasă; să nu fie afectată de 

putrezire sau deteriorare; curată, 

fără corpuri străine vizibile; fără 

deteriorări cauzate de paraziţi; 

fără umiditate externă anormală; 

fără gust și/sau miros străin sau 

impropriu produsului, suficient 

de dezvoltată; rezistentă la 

transport, manipulare. Ambalaj: 

saci de plasă a cîte 10 kg.  

Livrarea se va efectua cu 

transportul vînzătorului la 

subdiviziunile CDMP al UTM, 

conform comenzilor 

1dată/1săptămînă. Termen de 

livrare: trimestrul 4 al anului 

2019. Acte ce denotă calitatea 

produsului: Certificat de 

inofensivitate (pentru fiacare 

partidă). 

6 
15800000-6 

 

VARZĂ 

PEKINĂ 

 

250,00 

 
kilogram 

HG nr. 929 din 31.12.2009, HG 

nr. 520 din 22.06.2010, HG nr. 

115 din 08.02.2013. Varza 

Pekin trebuie să fie proaspătă, 

intactă, sănătoasă; să nu fie 

afectată de putrezire sau 

deteriorare; curată, fără corpuri 

străine vizibile; fără deteriorări 

cauzate de paraziţi; fără 

umiditate externă anormală; fără 

gust și/sau miros străin sau 

impropriu produsului, suficient 

de dezvoltată; rezistentă la 

transport, manipulare. Ambalaj: 

saci de plasă până la 5 kg. 

Livrarea se va efectua cu 

transportul vînzătorului la 

subdiviziunile CDMP al UTM, 

conform comenzilor 

1dată/1săptămînă. Termen de 

livrare: trimestrul 4 al anului 

2019. Acte ce denotă calitatea 

produsului: Certificat de 
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inofensivitate (pentru fiacare 

partidă). 

 

7 
15331100-8 

 

VÎNĂTĂ 

 

220,00 

 
kilogram 

Calitate superioara, ambalata in 

lazi a cite 20 kg H.G 1078 din 

22.09.2008 cu privire la 

aprobarea Reglementarii tehnice 

producția agro alimentară 

ecologică și etichetarea 

produselor agro - alimentare 

ecologice și Regulamentul CE 

834/2007 al Consiliului Europei 

din 28.06.2007 privind 

productia ecologică și 

etichetarea produselor 

ecologice. Livrarea se va 

efectua cu transportul 

vînzătorului la subdiviziunile 

CDMP al UTM, conform 

comenzilor 1-2ori/1săptămînă. 

Termen de livrare: trimestrul 4 

al anului 2019. Acte ce denotă 

calitatea produsului: Certificat 

de inofensivitate (pentru fiacare 

partidă). 

 

8 
03200000- 3 

 

BOSTĂNEI 

 

200,00 

 
kilogram 

Calitate superioara, ambalata in 

lazi a cite 20 kg H.G 1078 din 

22.09.2008 cu privire la 

aprobarea Reglementarii tehnice 

producția agroalimentară 

ecologică și etichetarea 

produselor agro - alimentare 

ecologice și Regulamentul CE 

834/2007 al Consiliului Europei 

din 28.06.2007 privind 

productia ecologică și 

etichetarea produselor 

ecologice. Livrarea se va 

efectua cu transportul 

vînzătorului la subdiviziunile 

CDMP al UTM, conform 

comenzilor 1-2ori/1săptămînă. 

Termen de livrare: trimestrul 4 

al anului 2019. Acte ce denotă 

calitatea produsului: Certificat 

de inofensivitate (pentru fiacare 

partidă). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HG nr. 929 din 31.12.2009, HG 

nr. 520 din 22.06.2010, HG nr. 

115 din 08.02.2013. Ardei dulci, 

cu caliciul nevătămat, sănătoși, 

proaspeți, curați, tari, fără 
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9 

 

 

 

 

03221230-7 

 

 

 

 

 

ARDEI DULCI 

 

 

 

 

 

450,00 

 

 

 

 

kilogram 

vătămări, fără urme de 

îngrășămînt sau produse 

fitofarmaceutice toxice,  fără 

gust sau miros străin. Ambalaj:  

5-10 kg.  Livrarea se va efectua 

cu transportul vînzătorului la 

subdiviziunile CDMP al UTM, 

conform comenzilor 1-

2ori/1săptămînă. Termen de 

livrare: trimestrul 4 al anului 

2019. Acte ce denotă calitatea 

produsului: Certificat de 

inofensivitate (pentru fiacare 

partidă). 

 

10 
03221230-7 

 

ARDEI KAPI 

 

150,00 

 kilogram 

HG nr. 929 din 31.12.2009, HG 

nr. 520 din 22.06.2010, HG nr. 

115 din 08.02.2013. Ardei kapi 

întregi, cu caliciul nevătămat, 

sănătoși, proaspeți, curați, tari, 

fără vătămări, fără urme de 

îngrășămînt sau produse 

fitofarmaceutice toxice,  fără 

gust sau miros străin. Ambalaj:  

5-10 kg. Livrarea se va efectua 

cu transportul vînzătorului la 

subdiviziunile CDMP al UTM, 

conform comenzilor 1-

2ori/1săptămînă. Termen de 

livrare: trimestrul 4 al anului 

2019. Acte ce denotă calitatea 

produsului: Certificat de 

inofensivitate (pentru fiacare 

partidă). 

 

11 
03221240-0 

 

ROȘII 

 

500,00 

 
kilogram 

HG nr. 929 din 31.12.2009, HG 

nr. 520 din 22.06.2010, HG nr. 

115 din 08.02.2013. Roșii 

proaspete, produse ecologice, 

culoare specifică soiului, curate, 

tari; întregi, sănătoase, să nu fie 

atinse de putrezire sau de 

alterări; fără materii/corpuri 

străine vizibile; cu aspect 

proaspăt; fără să fie atacate de 

paraziţi; fără umiditate 

exterioară anormală, fără miros 

și/sau gust impropriu; rezistente 

la transportare şi manipulare; să 

ajungă in condiţii satisfăcătoare 

la locul de destinaţie, conținutul 

fiecărui ambalaj trebuie să fie 

omogen și să conțină numai 

tomate de aceeași origine.  
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Ambalare: lăzi carton a cîte 5-8 

kg.  Livrarea se va efectua cu 

transportul vînzătorului la 

subdiviziunile CDMP al UTM, 

conform comenzilor 1-

2ori/1săptămînă. Termen de 

livrare: trimestrul 4 al anului 

2019. Acte ce denotă calitatea 

produsului: Certificat de 

inofensivitate (pentru fiacare 

partidă). 

 

12 
03221270-9 

 

CASTRAVEȚI 

 

200,00 

 
kilogram 

HG nr. 929 din 31.12.2009, HG 

nr. 520 din 22.06.2010, HG nr. 

115 din 08.02.2013. Castraveţii 

trebuie sa fie: proaspeți,  

sănătoşi; să nu fie afectaţi de 

putrezire sau deteriorare; cu 

aspect proaspăt;  tari, curaţi, fără 

corpuri străine vizibile; fără 

deteriorări cauzate de paraziţi; 

fără gust amar, fără umiditate 

externă anormală; fără gust 

și/sau miros străin sau 

impropriu produsului, suficient 

de dezvoltaţi, dar seminţele lor 

trebuie să fie moi; rezistenţi la 

transport, manipulare. Ambalare 

15-20 kg. Livrarea se va efectua 

cu transportul vînzătorului la 

subdiviziunile CDMP al UTM, 

conform comenzilor 1-

2ori/1săptămînă. Termen de 

livrare: trimestrul 4 al anului 

2019. Acte ce denotă calitatea 

produsului: Certificat de 

inofensivitate (pentru fiacare 

partidă). 

 

13 
03221000-6 

 

USTUROI 

 

800,00 

 
kilogram 

HG nr. 929 din 31.12.2009, HG 

nr. 520 din 22.06.2010, HG nr. 

115 din 08.02.2013. Usturoi de 

calitate bună. Trebuie să 

prezinte caracteristicile soiului 

sau ale tipului comercial. Bulbii 

trebuie să fie intacți, cât se poate 

de uniform ca formă. Fără 

dăunători, deteriorări cauzate de 

îngheț și soare, fără germeni 

externi vizibili, fără miros 

străin.  Livrarea se va efectua cu 

transportul vînzătorului la 

subdiviziunile CDMP al UTM, 

conform comenzilor 1-
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2ori/1săptămînă. Termen de 

livrare: trimestrul 4 al anului 

2019. Acte ce denotă calitatea 

produsului: Certificat de 

inofensivitate (pentru fiacare 

partidă). 

 

14 
03200000-3 

 

DOVLEAC 

 

300,00 

 
kilogram 

HG nr. 929 din 31.12.2009, HG 

nr. 520 din 22.06.2010, HG nr. 

115 din 08.02.2013. Dovleac, cu 

coajă subțire, uniform, fără 

semne de alterare. Fără miros și 

gust străin. Livrarea se va 

efectua cu transportul 

vînzătorului la subdiviziunile 

CDMP al UTM, conform 

comenzilor 1-2ori/1săptămînă. 

Termen de livrare: trimestrul 4 

al anului 2019. Acte ce denotă 

calitatea produsului: Certificat 

de inofensivitate (pentru fiacare 

partidă). 

15 
03221260-6 

 

CIUPERCI 

CHAMPIGNON 

(proaspete) 

 

50,00 

 
kilogram 

HG nr. 929 din 31.12.2009, HG 

nr. 520 din 22.06.2010, HG nr. 

115 din 08.02.2013. Ciuperci 

proaspete Champignon, 

culoarea albă, curate, fără pete 

și impurități, să nu fie uscate, 

fără gust sau miros de mucegai. 

Ambalaj: 1-5 kg. Livrarea se va 

efectua cu transportul 

vînzătorului la subdiviziunile 

CDMP al UTM, conform 

comenzilor 1-2ori/1săptămînă. 

Termen de livrare: trimestrul 4 

al anului 2019. Acte ce denotă 

calitatea produsului: Certificat 

de inofensivitate (pentru fiacare 

partidă). 

 

Suma totală estimativă, fără TVA, pentru Lotul 2 - 121160,00 

Lot 3 Verdeață în asortiment 

1 
03221113-1 

 

CEAPĂ VERDE 

 

50,00 

 
kilogram 

HG nr. 929 din 31.12.2009, HG 

nr. 520 din 22.06.2010, HG nr. 

115 din 08.02.2013.Ceapă verde 

proaspătă, fără îngălbeniri, 

nevestejită, fără urme de pămînt 

și resturi vegetale, să nu conțină 

urme de contact cu rozătoare. 

Ambalaj: 100-500g.  Livrarea se 

va efectua cu transportul 

vînzătorului la subdiviziunile 

CDMP al UTM, conform 

comenzilor 1-2ori/1săptămînă. 
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Termen de livrare: trimestrul 4 

al anului 2019. Acte ce denotă 

calitatea produsului: Certificat 

de inofensivitate (pentru fiacare 

partidă). 

 

2 
15800000-6 

 

PĂTRUNJEL 

 

20,00 

 
kilogram 

Pătrunjel - Calitate superioara, 

H.G 1078 din 22.09.2008 cu 

privire la aprobarea 

Reglementarii tehnice producția 

agroalimentară ecologică și 

etichetarea produselor agro-

alimentare ecologice și 

Regulamentul CE 834/2007 al 

Consiliului Europei din 

28.06.2007 privind productia 

ecologică și etichetarea 

produselor ecologice. Livrarea 

se va efectua cu transportul 

vînzătorului la subdiviziunile 

CDMP al UTM, conform 

comenzilor 1-2ori/1săptămînă. 

Termen de livrare: trimestrul 4 

al anului 2019. Acte ce denotă 

calitatea produsului: Certificat 

de inofensivitate (pentru fiacare 

partidă). 

 

3 
15800000-6 

 

MĂRAR 

 

20,00 

 
kilogram 

Mărar - Calitate superioara, H.G 

1078 din 22.09.2008 cu privire 

la aprobarea Reglementarii 

tehnice producția 

agroalimentară ecologică și 

etichetarea produselor agro-

alimentare ecologice și 

Regulamentul CE 834/2007 al 

Consiliului Europei din 

28.06.2007 privind productia 

ecologică și etichetarea 

produselor ecologice. Livrarea 

se va efectua cu transportul 

vînzătorului la subdiviziunile 

CDMP al UTM, conform 

comenzilor 1-2ori/1săptămînă. 

Termen de livrare: trimestrul 4 

al anului 2019. Acte ce denotă 

calitatea produsului: Certificat 

de inofensivitate (pentru fiacare 

partidă). 

 

4 
03221110-0 

 

RĂDĂCINĂ DE 

ȚELINĂ 

 

150,00 

 
kilogram 

HG nr. 929 din 31.12.2009, HG 

nr. 520 din 22.06.2010, HG nr. 

115 din 08.02.2013. Rădacini de 

țelină proaspete. Întregi, fără 
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lovituri, și/sau tăieturi extinse. 

Sănătoase; efectat de putrezire 

sau depreciere astfel încît să îl 

facă impropriu consumului este 

exclus. Curățate de resturi, 

lipsite de orice materii vizibile, 

fără dăunători, fără semen de 

deshidratare internă, fără 

deprecieri cauzate de 

temperaturi scăzute sau ger, fără 

umiditate exterioară anormală, 

fără miros sau gust străin. 

Ambalaj: saci de plasă a cîte 5-

10 kg. Livrarea se va efectua cu 

transportul vînzătorului la 

subdiviziunile CDMP al UTM, 

conform comenzilor 1-

2ori/1săptămînă. Termen de 

livrare: trimestrul 4 al anului 

2019. Acte ce denotă calitatea 

produsului: Certificat de 

inofensivitate (pentru fiacare 

partidă). 

 

Suma totală estimativă, fără TVA, pentru Lotul 3 - 13750,00 

Lot 4 Fructe 

1 
03222321-9 

 

MERE 

 

500,00 

 
kilogram 

HG nr. 929 din 31.12.2009, HG 

nr. 520 din 22.06.2010, HG nr. 

115 din 08.02.2013. Mere 

întregi proaspete de mărime 

medie, sănătoase, curate, 

neafectate de putrezire, urme de 

boli sau vătămări, fără 

deteriorări produse de frig/ger, 

lovituri, striviri, fără miros şi 

gust străin. Ambalare: lăzi de 

carton a cîte 10-20 kg. Livrarea 

se va efectua cu transportul 

vînzătorului la subdiviziunile 

CDMP al UTM, conform 

comenzilor 1-2ori/1săptămînă. 

Termen de livrare: trimestrul 4 

al anului 2019. Acte ce denotă 

calitatea produsului: Certificat 

de inofensivitate (pentru fiacare 

partidă). 

 

2 
03222210-8 

 

LĂMÂIE 

 

50,00 

 
kilogram 

HG 929 din 31.12.2009. Lămîi 

cu coaja galbenă, subțire. Fructe 

întregi, intacte, sănătoase, 

curate, cu aspect proaspăt, 

neafectate de putrezire, fără 

deteriorări produse de frig, 

lovituri, striviri, fără gust și 
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miros străin. Ambalaj: 3 kg. 

Livrarea se va efectua cu 

transportul vînzătorului la 

subdiviziunile CDMP al UTM, 

conform comenzilor 1-

2ori/1săptămînă. Termen de 

livrare: trimestrul 4 al anului 

2019. Acte ce denotă calitatea 

produsului: Certificat de 

inofensivitate (pentru fiacare 

partidă). 

 

Suma totală estimativă, fără TVA, pentru Lotul 4 - 9000,00 

Lot 5 Produse din carne 

1 
15131120-2 

 

PARIZER 

DOCTORSKAIA 

 

30,00 

 
kilogram 

Conform HG 720 din  

28.06.2007. Batoane cu 

suprafața curată, uscată, fără 

pete şi rupturi ale membranei, 

fără aderenţe şi afluenţe de 

compoziţie cu aplicarea pe 

membrană (suprafaţa) a 

informaţiei pentru consumator 

(în formă de inscripţie pe 

membrană, etichetă adezivă, 

banderolă sau etichetă ataşată la 

un capăt al batonului sau 

şiragului (pentru crenvurşti, 

safalade, cîrnăciori, care conţine 

nu mai mult de 20 unităţi de 

produs). Compoziţie de culoare 

roz deschis pînă la roz, fin 

mărunţită, fin mărunţită cu 

bucăţele de materie primă 

(carne, subproduse, slănină şi 

alte ingrediente) cu 

dimensiunile de maximum 25 

mm– pentru parizer, maximum 

6 mm – pentru safalade, 

maximum 8 mm – pentru 

cîrnăciori, maximum 12 mm – 

pentru pîine, uniform 

amestecată, fără goluri şi pete 

cenuşii. Se admite prezenţa 

poroziţăţii fine în formă de 

goluri şi prezenţa neînsemnată a 

ţesutului conjunctiv grosier în 

funcţie de clasa de 

calitate.Gustul și aroma 

aracteristice tipului de produs 

dat, cu aromă de condimente, cu 

sau fără miros de usturoi, gust 

potrivit de sărat, fără gust şi 

miros străin. Se admite prezenţa 

gustului de aditiv de gust, în 
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cazul utilizării, şi aromei fine de 

afumare – pentru produsele 

supuse afumării uşoare. 

Livrarea se va efectua cu 

transportul vînzătorului, care 

posedă regim termic special, la 

subdiviziunile CDMP al UTM, 

conform comenzilor 1-

2ori/1săptămînă. Termen de 

livrare: trimestrul 4 al anului 

2019. Acte ce denotă calitatea 

produsului: Certificat ISO 

22000; Contract pentru 

executarea investigațiilor de 

laborator; La livrare produsul 

să fie însoțit de certificat 

sanitar-veterinar. 

 

2 
15131120-2 

 

CRENVURȘTI 

 

350,00 

 
kilogram 

Conform HG 720 din  

28.06.2007. Batoane mici cu 

suprafața curată, uscată,fără pete 

şi rupturi ale membranei, fără 

aderenţe, scurgeri de bulion şi 

grăsime, cu aplicarea pe 

membrană (suprafaţa) a 

informaţiei pentru consumator 

(în formă de inscripţie pe 

membrană, etichetă adezivă, 

banderolă sau etichetă ataşată la 

un capăt al batonului sau 

şiragului (pentru crenvurşti, 

safalade, cîrnăciori, care conţine 

nu mai mult de 20 unităţi de 

produs). Compoziţie de culoare 

roz deschis pînă la roz, fin 

mărunţită, fin mărunţită cu 

bucăţele de materie primă 

(carne, subproduse, slănină şi 

alte ingrediente) cu 

dimensiunile de minim 170 mm. 

Gustul și aroma aracteristice 

tipului de produs dat, cu aromă 

de condimente, cu sau fără 

miros de usturoi, gust potrivit de 

sărat, fără gust şi miros străin.  

Livrarea se va efectua cu 

transportul vînzătorului, care 

posedă regim termic special,la 

subdiviziunile CDMP al UTM, 

conform comenzilor 1-

2ori/1săptămînă. Termen de 

livrare: trimestrul 4 al anului 

2019. Acte ce denotă calitatea 

produsului: Certificat ISO 

22000; Contract pentru 
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executarea investigațiilor de 

laborator; La livrare produsul 

să fie însoțit de certificat 

sanitar-veterinar.  

 

Suma totală estimativă, fără TVA, pentru Lotul 5 – 31950,00 

Lot 6 Carne 

1 
15113000-3 

 

PULPĂ DE 

PORC         

(dezosată) 

 

750,00 

 
kilogram 

GOST 7724-77. HG nr. 696 din 

04.08.2010. Calitatea 

superioară, proaspăt, neinjectat, 

refrigerată, macră fără os, fără 

grăsime, fără lichid, fără resturi 

de conținut intestinal sau 

impurități mecanice, miros 

caracteristic, fără miros străin. 

Marcarea se efectuează 

individual, prin atașarea unei 

etichete, pe fiecare pachet, care 

să cuprindă cel puțin 

următoarele informații: 

denumirea sortimentului, 

denumirea producătorului, 

localitatea (adresa), menționarea 

speciilor de animale de la care 

provine carnea, data de 

ambalare și termenul de 

valabilitate, condiții de păstrare. 

Ambalaj: saci de politelenă a 

cîte 50 kg.  Livrarea se va 

efectua cu transportul 

vînzătorului, care posedă regim 

termic special, la subdiviziunile 

CDMP al UTM, conform 

comenzilor 1-2ori/1săptămînă. 

Termen de livrare: trimestrul 4 

al anului 2019.  Acte ce denotă 

calitatea produsului: Certificat 

ISO 22000; Contract pentru 

executarea investigațiilor de 

laborator; La livrare produsul 

să fie însoțit de certificat 

sanitar-veterinar. 

 

2 
15111100-0 

 

CARNE DE 

BOVINĂ      

(calitatea 

superioară) 

 

300,00 

 
kilogram 

Gost 7269-79. HG nr. 696 din 

04.08.2010. Carne de vită fără 

os, calitate superioară, fără 

grăsime, neinjectat refrigerată, 

proaspătă, fără lichid, fără 

resturi de conținut intestinal sau 

impurități mecanice, miros 

caracteristic, fără miros străin. 

Marcarea se efectuează 

individual, prin atașarea unei 

etichete, pe fiecare ambalaj, 
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care să cuprindă cel puțin 

următoarele informații: 

denumirea sortimentului, 

denumirea producătorului, 

localitatea (adresa), menționarea 

speciilor de animale de la care 

provine carnea, data de 

ambalare și termenul de 

valabilitate, condiții de păstrare. 

Ambalaj: saci de politelenă a 

cîte 15 kg.  Livrarea se va 

efectua cu transportul 

vînzătorului, care posedă regim 

termic special, la subdiviziunile 

CDMP al UTM, conform 

comenzilor 1-2ori/1săptămînă. 

Termen de livrare: trimestrul 4 

al anului 2019.  Acte ce denotă 

calitatea produsului: Certificat 

ISO 22000; Contract pentru 

executarea investigațiilor de 

laborator; La livrare produsul 

să fie însoțit de certificat 

sanitar-veterinar. 

 

3 
15113000-3 

 

MUȘCHI - 

FILEU DE 

PORC 

 

600,00 

 
kilogram 

GOST 7724-77. HG nr. 696 din 

04.08.2010. Calitatea 

superioară, proaspăt, neinjectat, 

refrigerat, macră fără os, fără 

grăsime, fără lichid, fără resturi 

de conținut intestinal sau 

impurități mecanice, miros 

caracteristic, fără miros străin. 

Marcarea se efectuează 

individual, prin atașarea unei 

etichete, pe fiecare pachet, care 

să cuprindă cel puțin 

următoarele informații: 

denumirea sortimentului, 

denumirea producătorului, 

localitatea (adresa), menționarea 

speciilor de animale de la care 

provine carnea, data de 

ambalare și termenul de 

valabilitate, condiții de păstrare. 

Ambalaj: saci de politelenă a 

cîte 50 kg.  Livrarea se va 

efectua cu transportul 

vînzătorului, care posedă regim 

termic special, la subdiviziunile 

CDMP al UTM, conform 

comenzilor 1-2ori/1săptămînă. 

Termen de livrare: trimestrul 4 

al anului 2019. Acte ce denotă 

calitatea produsului: Certificat 
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ISO 22000; Contract pentru 

executarea investigațiilor de 

laborator; La livrare produsul 

să fie însoțit de certificat 

sanitar-veterinar. 

 

4 
15112130-6 

 

PIEPT DE PUI 

(congelat) 

 

1000,00 

 
kilogram 

HG nr. 696 din 04.08.2010. 

Piept de pui congelat, fără os, 

calitate superioară, neinjectat. 

fără lichid, fără resturi de 

conținut intestinal sau impurități 

mecanice, miros caracteristic, 

fără miros străin. Marcarea se 

efectuează individual, prin 

atașarea unei etichete, pe fiecare 

ambalaj, care să cuprindă cel 

puțin urrrmătoarele informații: 

denumirea sortimentului, 

denumirea producătorului, 

localitatea (adresa), data de 

ambalare și termenul de 

valabilitate, condiții de păstrare. 

Ambalat în caserole a cîte 50 

kg.  Livrarea se va efectua cu 

transportul vînzătorului, care 

posedă regim termic special, la 

subdiviziunile CDMP al UTM, 

conform comenzilor 1-

2ori/1săptămînă. Termen de 

livrare: trimestrul 4 al anului 

2019.  Acte ce denotă calitatea 

produsului: Certificat ISO 

22000; Contract pentru 

executarea investigațiilor de 

laborator; La livrare produsul 

să fie însoțit de certificat 

sanitar-veterinar. 

 

5 
15112130-6 

 

PULPĂ DE 

BROILER 

(congelat) 

 

500,00 

 
kilogram 

HG nr. 696 din 04.08.2010. 

Pulpă de pui congelat, calitate 

superioară, neinjectat, fără 

lichid, fără resturi de conținut 

intestinal sau impurități 

mecanice, miros caracteristic, 

fără miros străin. Marcarea se 

efectuează individual, prin 

atașarea unei etichete, pe fiecare 

ambalaj, care să cuprindă cel 

puțin următoarele informații: 

denumirea sortimentului, 

denumirea producătorului, 

localitatea (adresa), data de 

ambalare și termenul de 

valabilitate, condiții de păstrare. 
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Ambalat în caserole a cîte 50 

kg. Livrarea se va efectua cu 

transportul vînzătorului, care 

posedă regim termic special, la 

subdiviziunile CDMP al UTM, 

conform comenzilor 1-

2ori/1săptămînă. Termen de 

livrare: trimestrul 4 al anului 

2019.  Acte ce denotă calitatea 

produsului: Certificat ISO 

22000; Contract pentru 

executarea investigațiilor de 

laborator; La livrare produsul 

să fie însoțit de certificat 

sanitar-veterinar. 

 

6 
15113000-3 

 

CEAFĂ DE 

PORC 

 

100,00 

 
kilogram 

GOST 7724-77. HG nr. 696 din 

04.08.2010.  Calitatea 

superioară, proaspăt, neinjectat, 

refrigerată, fără lichid, macră 

fără os, fără grăsime, fără resturi 

de conținut intestinal sau 

impurități mecanice, miros 

caracteristic, fără miros străin. 

Marcarea se efectuează 

individual, prin atașarea unei 

etichete, pe fiecare pachet, care 

să cuprindă cel puțin 

urrrmătoarele informații: 

denumirea sortimentului, 

denumirea producătorului, 

localitatea (adresa), menționarea 

speciilor de animale de la care 

provine carnea, data de 

ambalare și termenul de 

valabilitate, condiții de păstrare. 

Ambalaj: saci de politelenă a 

cîte 10 kg.  Livrarea se va 

efectua cu transportul 

vînzătorului, care posedă regim 

termic special, la subdiviziunile 

CDMP al UTM, conform 

comenzilor 1-2ori/1săptămînă. 

Termen de livrare: trimestrul 4 

al anului 2019.  Acte ce denotă 

calitatea produsului: Certificat 

ISO 22000; Contract pentru 

executarea investigațiilor de 

laborator; La livrare produsul 

să fie însoțit de certificat 

sanitar-veterinar. 

 

Suma totală estimativă, fără TVA, pentru Lotul 6 - 248400,00 

Lot 7 Pește 
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1 
15221000-3 

 

PEȘTE 

CONGELAT 

 

400,00 

 
kilogram 

GOST 20057-96. HG nr. 520 

din 22.06.2010. Peşte congelat 

fără cap, măruntaie și coadă. 

Greutatea de aproximativ 

0,2kg/1bucată. Ambalat original 

de la producător, cutii de carton. 

Marcarea se efectuează 

individual, prin atașarea unei 

etichete, pe fiecare ambalaj, 

care să cuprindă cel puțin 

urrrmătoarele informații: 

denumirea sortimentului, 

denumirea producătorului, 

localitatea (adresa), data de 

ambalare și termenul de 

valabilitate, condiții de păstrare.  

Livrarea se va efectua cu 

transportul vînzătorului, care 

posedă regim termic special, la 

subdiviziunile CDMP al UTM, 

conform comenzilor 1-

2ori/1săptămînă. Termen de 

livrare: trimestrul 4 al anului 

2019.  Acte ce denotă calitatea 

produsului: Certificat de 

calitate/conformitate; raport de 

încercări; La livrare produsul 

să fie însoțit de certificat 

sanitar-veterinar. 

 

Suma totală estimativă, fără TVA, pentru lotul 7 - 18000,00 

Lot 8 Lapte și produse lactate 

1 
15511000-3 

 

LAPTE  

 

400,00 

 
bucată 

GOST 13277-79. HG. Nr. 611 

din 05.07.2010. Lapte - grăsime 

2,5%, pasteurizat, ambalat în 

pachet(nedeteriorat, integru) de 

polietilenă 1L, fără adaos de 

grăsimi vegetale. Livrarea se va 

efectua cu transportul 

vînzătorului, care posedă regim 

termic special, la subdiviziunile 

CDMP al UTM, conform 

comenzilor 1-2ori/1săptămînă. 

Termen de livrare: trimestrul 4 

al anului 2019.  Acte ce denotă 

calitatea produsului: Declarație 

sau Certificat de conformitate; 

Contract pentru executarea 

investigațiilor de laborator; La 

momentul livrării produsul să 

fie însoțit de certificat sanitar-

veterinar. 
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2 
15512000-0 

 

SMÂNTÂNĂ  

 

250,00 

 
bucată 

HG nr. 611 din 05.07.2010. 

Smîntînă - grăsime 15% 

ambalat în pachet de polietilenă 

500g.  Livrarea se va efectua cu 

transportul vînzătorului, care 

posedă regim termic special, la 

subdiviziunile CDMP al UTM, 

conform comenzilor 1-

2ori/1săptămînă. Termen de 

livrare: trimestrul 4 al anului 

2019.  Acte ce denotă calitatea 

produsului: Declarație sau 

Certificat de conformitate; 

Contract pentru executarea 

investigațiilor de laborator; La 

momentul livrării produsul să 

fie însoțit de certificat sanitar-

veterinar. 

 

3 
15541000-2 

 

BRÂNZĂ  

 

1000,00 

 
bucată 

HG nr.611 din 05.07.2010. 

Brînză - grăsimea 9%. Ambalaj: 

pachet de polietilenă 1kg.  

Livrarea se va efectua cu 

transportul vînzătorului, care 

posedă regim termic special, la 

subdiviziunile CDMP al UTM, 

conform comenzilor 1-

2ori/1săptămînă. Termen de 

livrare: trimestrul 4 al anului 

2019. Acte ce denotă calitatea 

produsului: Declarație sau 

Certificat de conformitate, 

Contract pentru executarea 

investigațiilor de laborator, la 

momentul livrării produsul să 

fie însoțit de certificat sanitar-

veterinar. 

 

4 
15550000-8  

 

CHEFIR  

 

750,00 

 
bucată 

HG nr. 611 din 05.07.2010. 

Chefir - grăsime 2,5%, ambalat 

în pachet de polietilenă 500g. 

Livrarea se va efectua cu 

transportul vînzătorului, care 

posedă regim termic special, la 

subdiviziunile CDMP al UTM, 

conform comenzilor 1-

2ori/1săptămînă. Termen de 

livrare: trimestrul 4 al anului 

2019.  Acte ce denotă calitatea 

produsului: Declarație sau 

Certificat de conformitate; 

Contract pentru executarea 

investigațiilor de laborator; La 

momentul livrării produsul să 
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fie însoțit de certificat sanitar-

veterinar. 

 

Suma totală estimativă, fără TVA, pentru Lotul 8 - 61850,00 

Lot 9 Cașcaval 

1 
15544000-3 

 

CAȘCAVAL 

TARE 

 

50,00 

 
kilogram 

SM 218:2001. HG nr. 611 din 

05.07.2010. Cașcaval, grăsimea 

45-50%, Ambalaj: 1-1,5kg.  

Livrarea se va efectua cu 

transportul vînzătorului, care 

posedă regim termic special, la 

subdiviziunile CDMP al UTM, 

conform comenzilor 1-

2ori/1săptămînă. Termen de 

livrare: trimestrul 4 al anului 

2019. Acte ce denotă calitatea 

produsului: Declarație sau 

Certificat de conformitate; 

Contract pentru executarea 

investigațiilor de laborator; La 

momentul livrării produsul să 

fie însoțit de certificat sanitar-

veterinar. 

 

2 
15542300-2 

 

DOUBLE 

CREAM 

(echivalent 

Akadia) 

 

50,00 

 
kilogram 

SM 218:2001. HG nr. 611 din 

05.07.2010. Cașcaval cu pastă 

moale. Ambalaj: căldare a cîte 2 

kg.  Livrarea se va efectua cu 

transportul vînzătorului, care 

posedă regim termic special, la 

subdiviziunile CDMP al UTM, 

conform comenzilor 1-

2ori/1săptămînă. Termen de 

livrare: trimestrul 4 al anului 

2019. Acte ce denotă calitatea 

produsului: Declarație sau 

Certificat de conformitate; 

Contract pentru executarea 

investigațiilor de laborator; La 

momentul livrării produsul să 

fie însoțit de certificat sanitar-

veterinar. 

 

3 
15544000-3 

 

BRÎNZĂ CU 

CHEAG TARE 

 

25,00 

 
kilogram 

SM 218:2001. HG nr. 611 din 

05.07.2010. Brînză cu cheag 

tare, grăsimea 45-50%, 

Ambalaj: 1-1,5kg.  Livrarea se 

va efectua cu transportul 

vînzătorului, care posedă regim 

termic special, la subdiviziunile 

CDMP al UTM, conform 

comenzilor 1-2ori/1săptămînă. 

Termen de livrare: trimestrul 4 
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al anului 2019. Acte ce denotă 

calitatea produsului: Declarație 

sau Certificat de conformitate; 

Contract pentru executarea 

investigațiilor de laborator; La 

momentul livrării produsul să 

fie însoțit de certificat sanitar-

veterinar. 

 

Suma totală estimativă, fără TVA, pentru Lotul 9 - 11858,25 

Lot 10 Unt 

1 
15530000-2 

 

UNT 72,5%   

 

100,00 

 
bucată 

HG nr.611 din 05.07.2010. Unt 

- grăsimea 72,5%, fără adaos de 

grăsimi vegetale. Ambalaj: 

pachet a cîte 200 g. Livrarea se 

va efectua cu transportul 

vînzătorului, care posedă regim 

termic special, la subdiviziunile 

CDMP al UTM, conform 

comenzilor 1-2ori/1săptămînă. 

Termen de livrare: trimestrul 4 

al anului 2019.  Acte ce denotă 

calitatea -produsului: 

Declarație sau Certificat de 

conformitate, Contract pentru 

executarea investigațiilor de 

laborator, la momentul livrării 

produsul să fie însoțit de 

certificat sanitar-veterinar. 

 

Suma totală estimativă, fără TVA, pentru lotul 10 - 2800,00 

Lot 11 Produse lactate fermentate, dulci 

1 
15551310-1 

 

IAURT 

NATURAL 

 

75,00 

 
bucată 

HG nr.611 din 05.07.2010. Iaurt 

natural, grăsime 4%. Aspect: 

consistență omogenă, vîscoasă, 

fără zer sau bule de gaz, fără 

aglomerări de grăsime sau 

substanțe proteice, culoarea 

uniformă, mirosul specifice 

bunului, fără mirosuri stăine. 

Ingrediente: Lapte de vacă 

pasteurizat, smîntînă, proteine 

din lapte, ferrmenți de iaurt. 

Ambalaj: pahare de plastic cu o 

greutate de 125g. Livrarea se va 

efectua cu transportul 

vînzătorului, care posedă regim 

termic special, la subdiviziunile 

CDMP al UTM, conform 

comenzilor 1-2ori/1săptămînă. 

Termen de livrare: trimestrul 4 

al anului 2019.  Acte ce denotă 

calitatea produsului: Declarație 
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sau Certificat de conformitate, 

Contract pentru executarea 

investigațiilor de laborator, la 

momentul livrării produsul să 

fie însoțit de certificat sanitar-

veterinar. 

 

2 
15551300-8 

 

IAURT CU 

ADAOS DE 

FRUCTE 

 

75,00 

 
bucată 

HG nr.611 din 05.07.2010. Iaurt 

natural cu adaos de fructe, 

grăsime 2,5%. Aspect: 

consistență omogenă, vîscoasă, 

fără zer sau bule de gaz, fără 

aglomerări de grăsime sau 

substanțe proteice, culoarea 

uniformă, mirosul specifice 

bunului, fără mirosuri stăine. 

Ingrediente: Lapte de vacă 

pasteurizat, smîntînă, proteine 

din lapte, ferrmenți de iaurt. 

Ambalaj: pahare de plastic cu o 

greutate de 140g. Livrarea se va 

efectua cu transportul 

vînzătorului, care posedă regim 

termic special, la subdiviziunile 

CDMP al UTM, conform 

comenzilor 1-2ori/1săptămînă. 

Termen de livrare: trimestrul 4 

al anului 2019.  Acte ce denotă 

calitatea produsului: Declarație 

sau Certificat de conformitate, 

Contract pentru executarea 

investigațiilor de laborator, la 

momentul livrării produsul să 

fie însoțit de certificat sanitar-

veterinar. 

 

3 
15551300-8 

 

BRÂNZICĂ  

 

1000,00 

 
bucată 

HG nr.611 din 05.07.2010. 

Brînzică glazurată cu adaos din 

fructe. Pastă omogenă, fină, fără 

scurgere de zer, moale, untoasă, 

cremoasă, nesfărâmicioasă, de 

culoare albă până la alb-gălbuie, 

uniformă în toată masa, cu gust 

plăcut, de fermentaţie lactică, 

fără miros străin (acru, amar, de 

mucegai, de afumat, de drojdii, 

etc). Ambalaj: 50g, grăsime 

26%.  Livrarea se va efectua cu 

transportul vînzătorului, care 

posedă regim termic special, la 

subdiviziunile CDMP al UTM, 

conform comenzilor 1-

2ori/1săptămînă. Termen de 

livrare: trimestrul 4 al anului 
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2019. Acte ce denotă calitatea 

produsului: Declarație sau 

Certificat de conformitate, 

Contract pentru executarea 

investigațiilor de laborator, la 

momentul livrării produsul să 

fie însoțit de certificat sanitar-

veterinar. 

 

Suma totală estimativă, fără TVA, pentru Lotul 11 - 5340,00 

Lot 12 Ouă 

1 

 

 

03142500-3 

 

 

 

OUĂ 

 

 

 

11000,00 

 

bucată 

HG nr. 1208 din  27.10.2008. 

Categoria de calitate „A” sau 

„ouă proaspete”, categoria de 

greutate „M” – medie: minim 53 

g., pe ambalaje se indică 

categoria de greutate; Condiţii de 

calitate: - coaja întreagă, dură, 

nefisurată, curată, mată, aspră, 

fără pete sau pori vizibili, 

cuticula întreagă, curată, intactă, 

- camera de aer: înălţimea să nu 

depăşească 6 milimetri, imobilă. 

- gălbenuşul: vizibil în fascicul 

de lumină doar sub formă de 

umbră, fără contur precis, fără să 

se îndepărteze vizibil de poziţia 

centrală, în caz de învârtire a 

oului; - albuşul: limpede, 

transparent;p - pată germinativă: 

dezvoltare imperceptibilă, fără 

corpuri străine, fără mirosuri 

străine. Marcarea ouălor: - ouăle 

din categoria „A” poartă codul 

producătorului şi data ouatului. 

Codul producătorului trebuie să 

fie vizibil cu uşurinţă, perfect 

lizibil şi să aibă o înălţime de cel 

puţin 2 mm. Celelalte informaţii 

se indică pe ambalaj, astfel încât 

ele să fie vizibile, lizibile şi să nu 

mai poată fi folosite repetat. 

Marcarea ouălor, se efectuează 

la locul de producţie sau în 

primul centru de ambalare în 

care sunt livrate ouăle. Marcarea 

ambalajelor: - ambalajele, 

prezintă pe partea exterioară, în 

mod vizibil cu uşurinţă şi perfect 

lizibil: a) codul centrului de 

ambalare; b) categoria de 

calitate, identificată fie prin 

cuvintele „Categoria A”, fie prin 

litera „A”, singură sau însoţită de 
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menţiunea „proaspete”; c) 

categoria de greutate; d) data 

limită de consum; e) menţiunea 

„ouă spălate”, în cazul ouălor 

spălate; f) în cazul în care sunt 

necesare condiţii speciale de 

depozitare, acestea să fie 

indicate, prin care consumatorii 

sunt sfătuiţi să păstreze ouăle la 

frigider după cumpărare. Pe 

partea exterioară a ambalajelor 

să figureze, în mod vizibil cu 

uşurinţă şi perfect lizibil, metoda 

de creştere. Pe fiecare ambalaj de 

transport ce conţine ouă şi în 

documentele de însoţire, să fie 

indicate datele, privind 

următoarele informaţii necesare 

identificării: a) numele şi adresa 

producătorului; b) codul 

producătorului; c) numărul de 

ouă şi/sau greutatea acestora; d) 

data sau perioada ouatului; e) 

data expedierii. Ambalajele de 

ouă produse pe teritoriul 

republicii se poate solicita lipirea 

etichetelor, astfel încât acestea să 

se rupă la deschiderea 

ambalajelor. Data limită de 

consum, să nu depăşească 28 de 

zile de la ouat. În cazul în care se 

indică perioada de ouat, data de 

valabilitate minimă să se 

stabilească începând cu prima zi 

a perioadei respective. 

Ambalajele să fie rezistente la 

factorii externi (transportare, 

manipulare, depozitare), la 

momentul recepţionării la 

depozitul alimentar al UTM să 

fie uscate, curate şi în stare bună, 

Ambalajele să fie fabricate din 

materiale care protejează oul de 

mirosuri străine şi de riscul 

alterării calităţii. Materialul 

utilizat pentru ambalare şi 

împachetare nu trebuie să fie o 

sursă de contaminare. Lotul de 

ouă recepţionat, se verifică 

selectiv (3 cutii), de către 

reprezentantul depozitului 

alimentar, în prezenţa 

reprezentantului operatorului 

economic, cu constatarea şi 

întocmirea procesului-verbal, 
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privind procentajul de ouă ce nu 

corespund condiţiilor de calitate, 

deteriorate, fisurate, (conform 

cantităţii din lot) şi se propun 

pentru restituire, de către 

operatorul economic.Livrarea se 

va efectua cu transportul 

vînzătorului, care posedă regim 

termic special, la subdiviziunile 

CDMP al UTM, conform 

comenzilor 1-2ori/1săptămînă. 

Termen de livrare: trimestrul 4 al 

anului 2019. Documente de 

însoţire: - factura fiscală; - 

certificat sanitar-veterinar, de 

modelul stabilit, care confirmă 

starea de sănătate a animalelor 

şi condiţiile în care au fost 

obţinute ouăle; - alte documente 

care atestă calitatea şi 

provenienţa ouălor.  

 

Suma totală estimativă, fără TVA, pentru Lotul 12 - 17600,00 

Lot 13 Grăsimi vegetale 

1 

 

 

15421000-5 

 

 

 

ULEI DE 

FLOAREA 

SOARELUI 

 

 

 

1300,00 

 

litru 

GOST 1129-93. HG nr. 434 din 

27.05.2010. Ulei de floarea 

soarelui rafinat, dezodorizat, 

fără particole srăine, limpede, 

fără suspensii și fără sediment, 

miros și gust plăcut (să nu fie 

amar). Ambalat în sticlă de 

masă plastic a cîte 5 litri. 

Livrarea se va efectua cu 

transportul vînzătorului, la 

subdiviziunile CDMP al UTM, 

conform comenzilor 1-

2ori/1săptămînă. Termen de 

livrare: trimestrul 4 al anului 

2019. Acte ce denotă calitatea 

produsului: Certificat de 

conformitate sau certificat de 

inofensivitate.  

 

2 

 

 

 

15411110-6 

 

 

 

ULEI DE 

MĂSLINE 

 

 

 

 

50,00 

 

sticlă 

GOST 1129-93. HG nr. 434 din 

27.05.2010. Ulei de măsline, 

fără particole srăine, limpede, 

fără suspensii și fără sediment, 

miros și gust plăcut. Ambalat în 

sticlă a cîte 1 litru. Livrarea se 

va efectua cu transportul 

vînzătorului, la subdiviziunile 

CDMP al UTM, conform 

comenzilor 1-2ori/1săptămînă. 

Termen de livrare: trimestrul 4 
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al anului 2019. Acte ce denotă 

calitatea produsului: Certificat 

de conformitate sau certificat de 

inofensivitate.  

 

3 

 

 

15431100-9 

 

 

 

MARGARINĂ                   

 

 

 

100,00 

 

kilogram 

GOST 240-85. HG nr. 16 din 

19.01.2009. Grăsimea 70%. 

Ambalaj: cutie a cîte 1-2 kg . 

Livrarea se va efectua cu 

transportul vînzătorului, care 

posedă regim termic special, la 

subdiviziunile CDMP al UTM, 

conform comenzilor 1-

2ori/1săptămînă. Termen de 

livrare: trimestrul 4 al anului 

2019. Acte ce denotă calitatea 

produsului: Declarație sau 

Certificat de conformitate, 

Contract pentru executarea 

investigațiilor de laborator; La 

momentul livrării produsul să 

fie însoțit de certificat sanitar-

veterinar. 

 

Suma totală estimativă, fără TVA, pentru Lotul 13 - 46255,00 

Lot 14 Zahăr și produse zaharoase 

1 
15831000-2 

 

ZAHĂR 

 

800,00 

 
kilogram 

HG 774 din 03.07.2007. Zahăr 

tos din sfeclă, cristale uscate, 

nelipicioase, neaglomerate, să 

nu conțină corpuri străine, 

culoare alb-lucios, gust dulce. 

Abalaj: saci a cîte 50 kg. 

Livrarea se va efectua cu 

transportul vînzătorului, la 

subdiviziunile CDMP al UTM, 

conform comenzilor 1-

2ori/1săptămînă. Termen de 

livrare: trimestrul 4 al anului 

2019. Acte ce denotă calitatea 

produsului: Declarație sau 

Certificat de conformitate. 

 

2 
15800000-6 

 

ZAHĂR - 

PUDRĂ 

 

20,00 

 
kilogram 

Zahăr praf (pudră). Ambalaj: 

pachet 200 g. Livrarea se va 

efectua cu transportul 

vînzătorului, la subdiviziunile 

CDMP al UTM, conform 

comenzilor 1-2ori/1săptămînă. 

Termen de livrare: trimestrul 4 

al anului 2019. Acte ce denotă 

calitatea produsului: Declarație 

sau Certificat de conformitate. 
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Suma totală estimativă, fără TVA, pentru Lotul 14 - 10100,00 

Lot 15 Magiun și umpluturi 

1 15332270-7 
UMPLUTURĂ 

(vișină) 
150,00 kilogram 

Umplutura pe baza de piure de 

visine, asemanatoare gemului 

traditional, cu aplicatii diverse 

in patiserie, cofetarie, industria 

biscuitilor. Ambalaj: în galeti 

din plastic cu masa neta de 5 

kg.Livrarea se va efectua cu 

transportul vînzătorului, la 

subdiviziunile CDMP al UTM, 

conform comenzilor 1-

2ori/1săptămînă. Termen de 

livrare: trimestrul 4 al anului 

2019. Acte ce denotă calitatea 

produsului: Declarație sau 

Certificat de conformitate. 

 

2 15332270-7 
UMPLUTURĂ 

(caise) 50,00 kilogram 

Umplutura pe baza de piure de 

caise, asemanatoare gemului 

traditional, avand ca ingrediente 

de baza piureul de caise, zaharul 

si siropul de glucoza.Ambalaj: 

în galeti din plastic cu masa neta 

de 5 kg. Livrarea se va efectua 

cu transportul vînzătorului, la 

subdiviziunile CDMP al UTM, 

conform comenzilor 1-

2ori/1săptămînă. Termen de 

livrare: trimestrul 4 al anului 

2019. Acte ce denotă calitatea 

produsului: Declarație sau 

Certificat de conformitate. 

 

3 15833000-6 
UMPLUTURĂ 

(caramelă) 200,00 kilogram 

Caracteristici: - gust si aroma 

din lapte si zahar caramelizat, 

dupa o reteta traditionala,- 

culoare naturală,- 50% lapte 

condensat, - cu unt de cacao, - 

gata de utilizat, - stabila la 

temperaturi de refrigerare, - 

durata lunga de viata. Ambalaj: 

găleată a câte 5 kg,.Livrarea se 

va efectua cu transportul 

vînzătorului, la subdiviziunile 

CDMP al UTM, conform 

comenzilor 1-2ori/1săptămînă. 

Termen de livrare: trimestrul 4 

al anului 2019. Acte ce denotă 

calitatea produsului: Declarație 

sau Certificat de conformitate. 
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4 15332290-3 
MAGIUN DE 

MERE 200,00 bucată 

GOST 26313-84  Magiun din 

mere, caracteristic tipului de 

magiun, conform cerințelor de 

conformitate. Ambalaj: borcan 

din sticlă de 840g. Livrarea se 

va efectua cu transportul 

vînzătorului, la subdiviziunile 

CDMP al UTM, conform 

comenzilor 1-2ori/1săptămînă. 

Termen de livrare: trimestrul 4 

al anului 2019. Acte ce denotă 

calitatea produsului: Declarație 

sau Certificat de conformitate. 

 

5 15332290-3 
MAGIUN DE 

PRUNE 75,00 bucată 

GOST 26313-84  Magiun din 

prune, caracteristic tipului de 

magiun, conform cerințelor de 

conformitate. Ambalaj: borcan 

din sticlă de 840g. Livrarea se 

va efectua cu transportul 

vînzătorului, la subdiviziunile 

CDMP al UTM, conform 

comenzilor 1-2ori/1săptămînă. 

Termen de livrare: trimestrul 4 

al anului 2019. 

 

6 15332291-0 
MAGIUN DE 

CAISE 50,00 bucată 

GOST 26313-84  Magiun din 

caise, caracteristic tipului de 

magiun, conform cerințelor de 

conformitate. Ambalaj: borcan 

din sticlă de 340g. Livrarea se 

va efectua cu transportul 

vînzătorului, la subdiviziunile 

CDMP al UTM, conform 

comenzilor 1-2ori/1săptămînă. 

Termen de livrare: trimestrul 4 

al anului 2019. 

 

Suma totală estimativă, fără TVA, pentru Lotul 15 - 24335,00 

Lot 16 Produse de morărit 

1 
15611000-4 

 

FĂINĂ 

 

6000,00 

 
kilogram 

Standard de referință: HG 

nr.775 sau GOST 24901-89 sau 

SM DSTU 3781-2005. Tip 

calitate superioara, de grau, -

miros placut specific fainii, fara 

miros de mucegai, de incins, sau 

alt miros strain, -ambalata in 

saci 1500kg. Livrarea se va 

efectua cu transportul 

vînzătorului, la subdiviziunile 

CDMP al UTM, conform 
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comenzilor 1-2ori/1săptămînă. 

Termen de livrare: trimestrul 4 

al anului 2019. 

 

2 
15612210-6 

 

MALAI 

 

150,00 

 
kilogram 

HG nr. 68 din 29.01.2009. Făină 

bio de porumb (fără gluten). 

Calitate superioară. Aspect: 

masă măcinată, granular, 

omogenă. Culoare: Galben-

portocalie cu  particule alb-

gălbui. Gust: Plăcut, specific, 

fără scrășnet la masticație. 

Miros: Caracteristic, specific, 

fără miros de mucegai, de 

incins, sau alt miros străin. 

Ambalată în pachete de peliculă 

a cîte 20 kg.  Livrarea se va 

efectua cu transportul 

vînzătorului, la subdiviziunile 

CDMP al UTM, conform 

comenzilor 1-2ori/1săptămînă. 

Termen de livrare: trimestrul 4 

al anului 2019. 

 

Suma totală estimativă, fără TVA, pentru Lotul 16 - 41400,00 

Lot 17 Crupe și boboase  

1 
03211100-4 

 

CRUPE GE 

GRÂU 

 

100,00 

 
kilogram 

Să corespundă Reglementărilor 

tehnice stabilite pentru: Condiţii 

de ambalare, marcare şi 

transportare: conform GOST 

26791-89. Condiţii sanitare 

privind contaminaţii din 

produsele alimentare conform: 

HG nr. 520 din 22.06.2010; HG 

nr. 1191 din 23.12.2010. La 

livrare se va prezenta, pentru 

fiecare partidă, copia 

certificatului de inofensivitate 

confirmată prin ştampila umedă 

a solicitantului certificatului şi a 

Ofertantului.  Livrarea se va 

efectua cu transportul 

vînzătorului, la subdiviziunile 

CDMP al UTM, conform 

comenzilor 1-2ori/1săptămînă. 

Termen de livrare: trimestrul 4 

al anului 2019. 

 

2 
03211300-6 

 

CRUPE DE 

OREZ 

 

100,00 

 
kilogram 

HG 205 din11.03.2009; HG 520 

din 22.06.2010; HG 1191 din 

23.12.2010, HG nr. 291 din 

22.04.2014. Orez șlefuit cu bob 

întreg rotund, calitatea 
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superioară, fără impurități, 

ambalat 1 kg./1pachet.  Livrarea 

se va efectua cu transportul 

vînzătorului, la subdiviziunile 

CDMP al UTM, conform 

comenzilor 1-2ori/1săptămînă. 

Termen de livrare: trimestrul 4 

al anului 2019. Acte ce denotă 

calitatea produsului: 

certificatului de inofensivitate. 

 

3 
15800000-6  

 

CRUPE DE 

HRIȘCĂ 

 

800,00 

 
kilogram 

HG 205 din11.03.2009; HG 520 

din 22.06.2010; HG 1191 din 

23.12.2010. Hrișcă boabe 

întregi, calitatea înaltă, recolta 

anului 2019, fără impurități, 

ambalat în pachete a cîte 1 kg. 

Livrarea se va efectua cu 

transportul vînzătorului, la 

subdiviziunile CDMP al UTM, 

conform comenzilor 1-

2ori/1săptămînă. Termen de 

livrare: trimestrul 4 al anului 

2019. Acte ce denotă calitatea 

produsului: certificatului de 

inofensivitate. 

 

4 
03221210-1 

 

FASOLE 

 

400,00 

 
kilogram 

GOST 7758 - 75; HG 205 

din11.03.2009; HG 520 din 

22.06.2010; HG 1191 din 

23.12.2010. Fasole albe, boabe 

întregi uscate, ambalaj pachet de 

propietilenă 1 kg. Aspectul, 

culoarea și gustul trebuie să fie 

caracteristice fasolei sănătoase, 

cu boabe dezvoltate normal, 

ajunse la maturitate, fără miros 

și gust străin (de mucegai, de 

incins, de substanțe chimice); 

fasolea boabe trebuie să fie din 

recolta anului 2019; nu se 

admite infestarea cu gargarița 

fasolei. Dimensiunea boabelor: 

specifică soiului, uniforme. 

Livrarea se va efectua cu 

transportul vînzătorului, la 

subdiviziunile CDMP al UTM, 

conform comenzilor 1-

2ori/1săptămînă. Termen de 

livrare: trimestrul 4 al anului 

2019.  Acte ce denotă calitatea 

produsului: certificatului de 

inofensivitate. 
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5 
03212212-9 

 

NĂUT 

 

200,00 

 
kilogram 

Să corespundă Reglementărilor 

tehnice stabilite în GOST 8758 -

76; HG nr. 205 din 11.03.2009; 

HG nr. 520 din 22.06.2010 şi 

HG nr. 1191 din 23.12.2010. 

Livrarea se va efectua cu 

transportul vînzătorului, la 

subdiviziunile CDMP al UTM, 

conform comenzilor 1-

2ori/1săptămînă. Termen de 

livrare: trimestrul 4 al anului 

2019.  La livrare se va prezenta, 

pentru fiecare partidă, copia 

certificatului de inofensivitate. 

 

6 
03212211-2 

 

LINTE 

 

150,00 

 
kilogram 

Să corespundă Reglementărilor 

tehnice stabilite în GOST 8758 -

76; HG nr. 205 din 11.03.2009; 

HG nr. 520 din 22.06.2010 şi 

HG nr. 1191 din 23.12.2010. 

Livrarea se va efectua cu 

transportul vînzătorului, la 

subdiviziunile CDMP al UTM, 

conform comenzilor 1-

2ori/1săptămînă. Termen de 

livrare: trimestrul 4 al anului 

2019.  La livrare se va prezenta, 

pentru fiecare partidă, copia 

certificatului de inofensivitate. 

 

7 
03212213-6  

 

MAZĂRE 

DESPICATĂ 

 

300,00 

 
kilogram 

HG 205 din11.03.2009; HG 520 

din 22.06.2010; HG 1191 din 

23.12.2010. Mazăre uscată 

despicată (jumătăți) din recolta 

anului 2019, ambalaj: pachete a 

cîte 1 kg, fără impurități 

vizibile.  Livrarea se va efectua 

cu transportul vînzătorului, la 

subdiviziunile CDMP al UTM, 

conform comenzilor 1-

2ori/1săptămînă. Termen de 

livrare: trimestrul 4 al anului 

2019. Acte ce denotă calitatea 

produsului: certificatului de 

inofensivitate. 

 

Suma totală estimativă, fără TVA, pentru Lotul 17 - 41681,50 

Lot 18 Paste făinoase 

1 
15851100-9 

 

PASTE 

FĂINOASE 

 

300,00 

 
kilogram 

GOST 875-92. Paste făinoase 

asortiment (spaghetti lungi nr. 3, 

fusili(spirală),  farfale(fluturi)). 

Calitate superioară, din sorturi 

tari de făină de grîu, cu aspect 
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normal,  suprafața netedă, fără 

striaţiuni, fără urme de făină, 

fără crăpături, culoare alb-

galbuie, uniformă; miros și gust  

caracteristic, plăcut, fără gust și 

miros străin sau de mucegai, 

fără corpuri straine. După 

fierbere pastele trebuie sa fie 

elastice, să nu se lipească între 

ele. Nu se admite prezența 

insectelor în diferite stadii de 

dezvoltare. Ambalat în pachete 

a cîte 0,4-1 kg.  Livrarea se va 

efectua cu transportul 

vînzătorului, la subdiviziunile 

CDMP al UTM, conform 

comenzilor 1-2ori/1săptămînă. 

Termen de livrare: trimestrul 4 

al anului 2019. Acte ce denotă 

calitatea produsului: 

certificatului de inofensivitate. 

 

Suma totală estimativă, fără TVA, pentru Lotul 18 - 10200,00 

Lot 19 Băcănie 

1 
15331425-2 

 

PASTĂ DIN 

ROȘII 

 

300,00 

 
bucată 

SM 2472004. Pastă de tomate 

cu concentrație 25%. Ambalată 

în borcan din sticlă (fără fisuri) 

cu o cantitate de 720g, intacte, 

cu compoziție clară, fără 

impurități, fără corpuri străine, 

fără capace bombate și ruginite, 

etichetate corespunzător cu data 

fabricației, perioada de 

valabilitate. Fără gust și miros 

străin.Livrarea se va efectua cu 

transportul vînzătorului, la 

subdiviziunile CDMP al UTM, 

conform comenzilor 1-

2ori/1săptămînă. Termen de 

livrare: trimestrul 4 al anului 

2019. Acte ce denotă calitatea 

produsului: certificatului de 

inofensivitate. 

 

2 
15898000-9 

 

DROJDIE 

 

100,00 

 
kilogram 

GOST 171-81, HG 520 din 

22.06.2010. Drojdie presată. 

Ambalaj: hîrtie, 500 g. Livrarea 

se va efectua cu transportul 

vînzătorului, la subdiviziunile 

CDMP al UTM, conform 

comenzilor 1-2ori/1săptămînă. 

Termen de livrare: trimestrul 4 

al anului 2019.  Acte ce denotă 
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calitatea produsului: Certificat 

de inofensivitate (pentru fiacare 

partidă). 

 

Suma totală estimativă, fără TVA, pentru Lotul 19 - 9700,00 

Lot 20 Marinade 

1 
15897200-4 

 

PORUMB 

 

50,00 

 
bucată 

GOST 15877. HG 520 din 

22.06.2010. Porumb dulce în 

vid ambalat în cutii metalice cu 

o cantitate de 340g., cu o 

compoziție clară, fără 

impurități, fără corpuri străine, 

etichetate corespunzător cu data 

fabricației, perioada de 

valabilitate. Fără gust și miros 

străin.  Livrarea se va efectua cu 

transportul vînzătorului, la 

subdiviziunile CDMP al UTM, 

conform comenzilor 1-

2ori/1săptămînă. Termen de 

livrare: trimestrul 4 al anului 

2019.  Acte ce denotă calitatea 

produsului: Certificat de 

inofensivitate (pentru fiacare 

partidă). 

 

2 
15897200-4 

 

CASTRAVEȚI 

MARINAȚI 

 

200,00 

 
bucată 

GOST 20144-74. Castraveți 

marinați, uniformi, crocanți, 

fără exemplare moi. Ambalaj: 

borcan din sticlă (fără fisuri) cu 

o cantitate  de 775g, curat, 

închis ermetic, cu capacul 

nebombat și fără pete de rugină 

sau exfolieri ale peliculei 

protectoare; cu o compoziție 

clară, fără impurități, fără 

corpuri străine, etichetate 

corespunzător cu data 

fabricației, perioada de 

valabilitate. Fără gust și miros 

străin.  Livrarea se va efectua cu 

transportul vînzătorului, la 

subdiviziunile CDMP al UTM, 

conform comenzilor 1-

2ori/1săptămînă. Termen de 

livrare: trimestrul 4 al anului 

2019.  Acte ce denotă calitatea 

produsului: Certificat de 

inofensivitate (pentru fiacare 

partidă). 

 

3 15897200-4 
MAZĂRE 

VERDE 
300,00 bucată 

GOST 15842. Mazăre verde 

conservată. Ambalaj: borcan din 
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sticlă (fără fisuri) cu o cantitate  

de 720g, curat, închis ermetic, 

cu capacul nebombat și fără pete 

de rugină sau exfolieri ale 

peliculei protectoare; cu o 

compoziție clară, fără 

impurități, fără corpuri străine, 

etichetate corespunzător cu data 

fabricației, perioada de 

valabilitate. Fără gust și miros 

străin.  Livrarea se va efectua cu 

transportul vînzătorului, la 

subdiviziunile CDMP al UTM, 

conform comenzilor 1-

2ori/1săptămînă. Termen de 

livrare: trimestrul 4 al anului 

2019.  Acte ce denotă calitatea 

produsului: Certificat de 

inofensivitate (pentru fiacare 

partidă). 

 

4 
15897200-4 

 

ROȘII 

MARINATE 

 

100,00 

 
bucată 

GOST 20144-74. Roșii 

marinate, fără deteriorări, pete și 

deformări. Ambalaj: borcan din 

sticlă (fără fisuri) cu o cantitate  

de 675g, curat, închis ermetic, 

cu capacul nebombat și fără pete 

de rugină sau exfolieri ale 

peliculei protectoare; cu o 

compoziție clară, fără 

impurități, fără corpuri străine, 

etichetate corespunzător cu data 

fabricației, perioada de 

valabilitate. Fără gust și miros 

străin.  Livrarea se va efectua cu 

transportul vînzătorului, la 

subdiviziunile CDMP al UTM, 

conform comenzilor 1-

2ori/1săptămînă. Termen de 

livrare: trimestrul 4 al anului 

2019.  Acte ce denotă calitatea 

produsului: Certificat de 

inofensivitate (pentru fiacare 

partidă). 

 

Suma totală estimativă, fără TVA, pentru Lotul 20 - 10687,50 

Lot 21 Fructe uscate 

1 
03222115-2 

 

STAFIDE 

 

30,00 

 
kilogram 

HG 1523 din 29.12.2007. 

Stafide aurii (albe), calitatea 

superioară, fără impurități. 

Ambalaj: 3 kg. Livrarea se va 

efectua cu transportul 

vînzătorului, la subdiviziunile 
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CDMP al UTM, conform 

comenzilor 1-2ori/1săptămînă. 

Termen de livrare: trimestrul 4 

al anului 2019.  Acte ce denotă 

calitatea produsului: Certificat 

de inofensivitate, Certificat de 

conformitate. 

2 
15332410-1 

 

PRUNE 

USCATE 

 

25,00 

 
kilogram 

Prune uscate întregi fără sîmburi 

– fructe netăiate cu deteriorări 

mecanice şi formă în funcţie de 

modul de îndepărtare a 

sîmburelui; Suprafața - rugoasă, 

tipică fructelor uscate; Gust și 

miros caracteristic fructelor 

uscate corespunzătoare.  

 Nu se admit  gust şi miros 

străine şi impurităţi minerale 

organoleptic perceptibile. 

Livrarea se va efectua cu 

transportul vînzătorului, la 

subdiviziunile CDMP al UTM, 

conform comenzilor 1-

2ori/1săptămînă. Termen de 

livrare: trimestrul 4 al anului 

2019.  Acte ce denotă calitatea 

produsului: Certificat de 

inofensivitate, Certificat de 

conformitate. 

 

Suma totală estimativă, fără TVA, pentru Lotul 21 - 3625,00 

Lot 22 Arahide 

1 
03111200-4 

 

ARAHIDE 

 

15,00 

 
kilogram 

SM SR EN ISO 22000:2006, 

HG nr. 174 din 02.03.2009. HG 

nr. 520 din 22.06.2010. Reguli 

și normative sanitari-

epidemiologice pentru 

materialele folosite în sectorul 

alimentar nr. 06.10.3.67 din 

2004. Arahide decojite, de 

calitate înaltă, să nu fie prajite; 

să fie uscate, fără umiditate 

exterioară anormală; fără 

materii străine vizibile; nu se 

admit urme de mucegai sau 

stricate. Ambalaj: pachete de 

polietilenă a cîte 1 kg.  Livrarea 

se va efectua cu transportul 

vînzătorului, la subdiviziunile 

CDMP al UTM, conform 

comenzilor 1-2ori/1săptămînă. 

Termen de livrare: trimestrul 4 

al anului 2019. Acte ce denotă 

calitatea produsului: Certificat 

de conformitate, Certificat 
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sanitar, Certificat de 

inofensivitate. 

 

Suma totală estimativă, fără TVA, pentru Lotul 22 - 900,00 

Lot 23 Semințe 

1 
03111000-2 

 

SEMINȚE DE 

IN 

 

8,00 

 
kilogram 

Semințe de in cu aspect exterior 

plăcut fără impurități. Ambalaj: 

pachet de polietilenă a câte 0,5 

kg. Livrarea se va efectua cu 

transportul vînzătorului, la 

subdiviziunile CDMP al UTM, 

conform comenzilor 1-

2ori/1săptămînă. Termen de 

livrare: trimestrul 4 al anului 

2019. Acte ce denotă calitatea 

produsului: Certificat de 

inofensivitate (pentru fiacare 

partidă). 

 

2 
03111300-5 

 

SEMINȚE DE 

FLOAREA-

SOARELUI 

 

8,00 

 
kilogram 

Semințe de floarea-soarelui cu 

aspect exterior plăcut fără 

impurități. Ambalaj: pachet de 

polietilenă a câte 0,5 kg. 

Livrarea se va efectua cu 

transportul vînzătorului, la 

subdiviziunile CDMP al UTM, 

conform comenzilor 1-

2ori/1săptămînă. Termen de 

livrare: trimestrul 4 al anului 

2019. Acte ce denotă calitatea 

produsului: Certificat de 

inofensivitate (pentru fiacare 

partidă). 

 

3 
03111000-2 

 

SEMINȚE DE 

DOVLEAC 

 

3,00 

 
kilogram 

Semințe de dovleac cu aspect 

exterior plăcut fără impurități. 

Ambalaj: pachet de polietilenă a 

câte 0,5 kg. Livrarea se va 

efectua cu transportul 

vînzătorului, la subdiviziunile 

CDMP al UTM, conform 

comenzilor 1-2ori/1săptămînă. 

Termen de livrare: trimestrul 4 

al anului 2019. Acte ce denotă 

calitatea produsului: Certificat 

de inofensivitate (pentru fiacare 

partidă). 

 

4 
03111500-7 

 

SUSAN 

 

4,00 

 
kilogram 

Semințe de susan cu aspect 

exterior plăcut fără impurități. 

Ambalaj: pachet de polietilenă a 

câte 0,5 kg. Livrarea se va 
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efectua cu transportul 

vînzătorului, la subdiviziunile 

CDMP al UTM, conform 

comenzilor 1-2ori/1săptămînă. 

Termen de livrare: trimestrul 4 

al anului 2019. Acte ce denotă 

calitatea produsului: Certificat 

de inofensivitate (pentru fiacare 

partidă). 

 

Suma totală estimativă, fără TVA, pentru Lotul 23 - 1265,00 

Lot 24 Condimente 

1 
15871100-5 

 

OȚET 

 

150,00 

 
sticlă 

GOST 6968-78. HG nr, 1403 

din 09.12.2008. Oțet 9%, 

calitatea I, lichid limpede, fără 

sediment sau corpuri străine. 

Ambalaj: sticle de plastic a cîte 

1L.Livrarea se va efectua cu 

transportul vînzătorului, la 

subdiviziunile CDMP al UTM, 

conform comenzilor 1-

2ori/1săptămînă. Termen de 

livrare: trimestrul 4 al anului 

2019.  Acte ce denotă calitatea 

produsului: Certificat de 

conformitate, Certificat sanitar.  

2 
15872400-5 

 

SARE IODATĂ 

 

400,00 

 
kilogram 

GOST 13830-97. HG 596 din 

03.08.11. Sare iodată ambalat în 

pachete de polietilenă a cîte 

1kg..Livrarea se va efectua cu 

transportul vînzătorului, la 

subdiviziunile CDMP al UTM, 

conform comenzilor 1-

2ori/1săptămînă. Termen de 

livrare: trimestrul 4 al anului 

2019.  Acte ce denotă calitatea 

produsului: Certificat de 

conformitate, Certificat sanitar .  

3 
15872200-3 

 

BICARBONAT 

DE SODIU 

 

30,00 

 
bucată 

GOST 2156-76. Bicarbonat de 

sodiu (sodă alimentară). 

Calitatea superioară, pulberii să 

fie fini, de culoare albă, fără 

impurități, fără aglomerări 

stabile, cu miros caracteristic de 

amoniac. Ambalaj: cutii de 

carton a cîte 500g. .Livrarea se 

va efectua cu transportul 

vînzătorului, la subdiviziunile 

CDMP al UTM, conform 

comenzilor 1-2ori/1săptămînă. 

Termen de livrare: trimestrul 4 

al anului 2019. Acte ce denotă 

calitatea produsului: Certificat 



38 

de inofensivitate (pentru fiacare 

partidă). 

4 
15872400-5 

 

SARE DE 

LAMÂIE 

 

100,00 

 
bucată 

Sare de lămîie, calitatea I. 

Pulbere fără impurități, cristale 

nelipicioase, fără aglomerări 

uscate. Ambalaj a cîte 20g. 

.Livrarea se va efectua cu 

transportul vînzătorului, la 

subdiviziunile CDMP al UTM, 

conform comenzilor 1-

2ori/1săptămînă. Termen de 

livrare: trimestrul 4 al anului 

2019. Acte ce denotă calitatea 

produsului: Certificat de 

inofensivitate (pentru fiacare 

partidă). 

5 
15872000-1 

 

FRUNZĂ DE 

DAFIN 

 

40,00 

 
bucată 

GOST 17594-81. Foi de dafin, 

calitatea superioară. Frunzele 

trebuie să fie întregi, neatacate 

de insecte, nepătate, bine uscate, 

fără mucegai. Ambalaj: pachet 

20g..Livrarea se va efectua cu 

transportul vînzătorului, la 

subdiviziunile CDMP al UTM, 

conform comenzilor 1-

2ori/1săptămînă. Termen de 

livrare: trimestrul 4 al anului 

2019.  Acte ce denotă calitatea 

produsului: Certificat de 

inofensivitate (pentru fiacare 

partidă). 

6 
15872100-2 

 

PIPER NEGRU 

(măcinat) 

 

40,00 

 
bucată 

Piper negru măcinat. Ambalaj: 

pachet 50 g. .Livrarea se va 

efectua cu transportul 

vînzătorului, la subdiviziunile 

CDMP al UTM, conform 

comenzilor 1-2ori/1săptămînă. 

Termen de livrare: trimestrul 4 

al anului 2019.  Acte ce denotă 

calitatea produsului: Certificat 

de inofensivitate (pentru fiacare 

partidă). 

7 
15870000-7 

 

SCORȚIȘOARĂ 

 

100,00 

 
bucată 

.Livrarea se va efectua cu 

transportul vînzătorului, la 

subdiviziunile CDMP al UTM, 

conform comenzilor 1-

2ori/1săptămînă. Termen de 

livrare: trimestrul 4 al anului 

2019. Acte ce denotă calitatea 

produsului: Certificat de 

inofensivitate (pentru fiacare 

partidă). 

8 
15833000-6 

 

VANILIE 

 

200,00 

 
bucată 

GOST 16599-71. Vanilină. 

Ambalaj a cîte 2g. .Livrarea se 

va efectua cu transportul 
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vînzătorului, la subdiviziunile 

CDMP al UTM, conform 

comenzilor 1-2ori/1săptămînă. 

Termen de livrare: trimestrul 4 

al anului 2019. Acte ce denotă 

calitatea produsului: Certificat 

de inofensivitate (pentru fiacare 

partidă). 

9 
15870000-7 

 

CONDIMENT                    

 

5,00 

 
kilogram 

Amestec de legume si 

zarzavaturi pentru mancaruri. 

Continut de sare max.58 % - 60 

%; Legume uscate: 1,5,5 % -18 

% (morcov, pastarnac, ceapa, 

telina, frunze de patrunjel), 

zahar, codimente, amidon de 

porumb;Ambalaj: Căldare a câte 

1 kg. Livrarea se va efectua cu 

transportul vînzătorului, la 

subdiviziunile CDMP al UTM.  

Termen de livrare: trimestrul 4 

al anului 2019. Acte ce denotă 

calitatea produsului: Certificat 

de inofensivitate (pentru fiacare 

partidă). 

Suma totală estimativă, fără TVA, pentru Lotul 24 - 5163,75 

Lot 25 Aluat congelat foietaj 

1 
15896000-5 

 

ALUAT 

FOIETAJ 

CONGELAT 

 

1000,00 

 
bucată 

Aluat congelat foetaj, fără 

deteriorări, fără contaminanți, 

cu aspect exterior plăcut. 

Ambalaj: rulou în  peliculă de 

polietilenă a câte 1kg. Livrarea 

se va efectua cu transportul 

vînzătorului care posedă regim 

termic specific, la subdiviziunile 

CDMP al UTM, conform 

comenzilor 1-2ori/1săptămînă. 

Termen de livrare: trimestrul 4 

al anului 2019. Acte ce denotă 

calitatea produsului: Certificat 

de inofensivitate (pentru fiecare 

partidă). 

Suma totală estimativă, fără TVA, pentru Lotul 25 - 25000,00 

Suma totală estimativă, fără TVA, pentru toate pozițiile – 798793,50 

❖ La solicitarea autorității contractante , participanții potențiali câștigători vor prezenta 

mostre pentru bunurile propuse: În termen de 3 zile de la solicitare. 

❖ La data livrării, produsele vor avea un termen de valabilitate de minim 70 % din termenul 

de valabilitate menționat de producător. 

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

va selecta): 

1) Pentru un singur lot SAU 2) Pentru mai multe loturi SAU 3) Pentru toate loturile. 

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit oferte alternative. 
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11. Termenii și condițiile de livrare solicitați: Livrarea va fi efectuată în maxim 24 ore de la comanda 

prealabilă a Beneficiarului, pe parcursul anului 2019. 

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019. 

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 

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 aplică 

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. 
DUAE (Documentul Unic de 

Achiziții European) 
ORIGINAL – confirmat prin aplicarea 

semnăturii electronice a ofertantului 
Obligatoriu 

2. Oferta 

ORIGINALE – confirmate prin aplicarea 

semnăturii electronice a ofertantului: 

Formularul ofertei (Formular F3.1),  

Specificații tehnice (Formular F4.1),  

Specificații de preț (Formular F4.2). 

Obligatoriu 

3. 
Garanția pentru ofertă - 1% din 

valoarea ofertei, fără TVA 

ORIGINAL: 

a) Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă 

comercială) 

SAU 

b) Transfer pe contul Beneficiarului indicat 

în FDA din ,,Documentația Standard,, - 

confirmat prin aplicarea semnăturii 

electronice a ofertantului 

Obligatoriu 

Potrivit art. 20 alin.8, Legea nr. 131 din 03.07.2015 următoarele documente obligatorii vor fi solicitate după 

deschiderea ofertelor conform cerințelor și termenelor indicate în DUAE 

4. 

Dovada înregistrării persoanei 

juridice, în conformitate cu 

prevederile legale din țara în care 

ofertantul este stabilit 

Certificat/Decizie de înregistrare a 

întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al 

persoanelor juridice. 

COPIE – confirmată prin aplicarea 

semnăturii electronice a ofertantului.  

Operatorul economic nerezident va prezenta 

documente din țara de origine care dovedesc 

forma de înregistrare/atestare ori apartenența 

din punct de vedere profesional 

Obligatoriu 

5. 

Îndeplinirea obligațiilor de plată a 

impozitelor, taxelor și contribuțiilor 

de asigurări sociale, în conformitate 

cu prevederile legale în vigoare RM 

Certificat de efectuare sistematică a plății 

impozitelor, contribuțiilor eliberat de 

Inspectoratul Fiscal. 

COPIE – confirmată prin aplicarea 

semnăturii electronice a ofertantului. 

Obligatoriu 

6. 
Certificat de atribuire a contului 

bancar 

Certificat de atribuire a contului bancar 

eliberat de banca deținătoare de cont. 

COPIE – confirmată prin aplicarea 

semnăturii electronice a ofertantului 

Obligatoriu 

7. 
Raportul financiar (pentru anul 

2018) 
COPIE – confirmată prin aplicarea 

semnăturii electronice a ofertantului 
Obligatoriu 
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8. 
Certificate/Declarații de 

conformitate a bunurilor 

Certificate/Declarații de conformitate 

eliberate de un organism de certificare 

acreditat.  

COPII – confirmate prin aplicarea 

semnăturii electronice a ofertantului 

Obligatoriu 

9. 

Certificat de deținere a 

laboratorului atestat pentru 

efectuarea controlului permanent 

asupra calității sau contract cu 

un asemenea laborator (pentru 

lapte și produse lactate, carne și 

produse din carne, pește, pâine) 

COPIE – confirmată prin aplicarea 

semnăturii electronice a ofertantului 
Obligatoriu 

10. 

Certificat de calitate și de 

proveniență a materiei prime 

(făină/grâu) pentru pâine 

COPIE – confirmată prin aplicarea 

semnăturii electronice a ofertantului 
Obligatoriu 

11. 

Confirmare de deținere a 

stocului de făină/grâu, necesar 

îndeplinirii contractului de 

achiziție pe o perioadă de cel 

puțin 10 zile 

COPIE – confirmată prin aplicarea 

semnăturii electronice a ofertantului 
Obligatoriu 

12. 

Certificat de deținere a 

abatorului sau contract cu un 

asemenea abator (pentru 

pozițiile carne) 

COPIE – confirmată prin aplicarea 

semnăturii electronice a ofertantului 
Obligatoriu 

13. 

Certificat ISO 22000/Sistemul 

de Management al Calității și 

Siguranței Alimentelor (pentru 

produsele animaliere) 

COPIE – confirmată prin aplicarea 

semnăturii electronice a ofertantului 
Obligatoriu 

14. 

Certificat/Declarație de 

conformitate (pentru produsele 

lactate) 

Emis de către organismul de certificare 

acreditat în sistemul Național de 

Acreditare – COPIE – confirmată prin 

aplicarea semnăturii electronice a 

ofertantului 

Obligatoriu 

15. 
Autorizație sanitar-veterinară de 

funcționare  
COPIE – confirmată prin aplicarea 

semnăturii electronice a ofertantului 
Obligatoriu 

16. 

Autorizație sanitar-veterinară 

(pentru produse de origine 

animală precum carne, pește, 

produse lactate, ouă) 

COPIE – confirmată prin aplicarea 

semnăturii electronice a ofertantului (Legea 

nr. 231 din 23.09.2010 (p.17) sau 

certificat de înregistrare oficială pentru 

siguranța alimentelor) 

Obligatoriu 

17. 

Autorizație sanitară de 

funcționare sau control (pentru 

produsele alimentare) 

COPIE – confirmată prin aplicarea 

semnăturii electronice a ofertantului 
Obligatoriu 

18. 

Autorizație sanitar-

veterinară/Pașaport pe unitate de 

transport și deținerea camerei 

frigorifice pentru lactate, pește și 

cărnuri 

COPIE – confirmată prin aplicarea 

semnăturii electronice a ofertantului 
(conform HG nr. 78 din 18.03.2004, art. 

15 ,,privind produsele alimentare,, și HG 

nr. 1209 din 08.11.2007, cap. VIII, ,,cu 

Obligatoriu 
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privire la prestarea serviciilor de 

alimentație publică,,) 

19. 

Certificat de inspecție a calității 

cerealelor și a derivatelor 

cerealelor 

Eliberat de Agenția Națională pentru 

Siguranța Alimentelor – COPIE – 

confirmată prin aplicarea semnăturii 

electronice a ofertantului 

Obligatoriu 

20.  

Certificat de inofensivitate 

(pentru produse precum legume, 

fructe, băcănie ș.a.) 

COPIE – confirmată prin aplicarea 

semnăturii electronice a ofertantului 
Obligatoriu 

 

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

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 și 

corespunderea parametrilor solicitați. 

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% 

 Nu se aplică  

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP 

- pe: [data] Informația o găsiți în 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 

Ofertele întârziate 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 când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”. 

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

(Limba română). 

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

Europene: nu se aplică. 

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 se aplică. 
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30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se 

aplică. 

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

anunț: nu a fost publicat. 

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 30.08.2019 

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 acceptă 

sistemul de comenzi electronice Nu se acceptă 

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 aplică. 

35. Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: 1% din valoarea ofertei fără TVA. 

Aceasta poate fi efectuată prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:  

Beneficiarul plăţii: IP UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI  

Denumirea Băncii: BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.’Chisinau-Centru’  

Codul fiscal: 1007600001506  

IBAN: MD32AG000000022512015310  

cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la Cererea Ofertelor de Preț nr. __________ din __________" 

SAU 

Garanție pentru ofertă emisă de o bancă comercială. 

36. Garanţie de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): 5%. 

Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială)  

SAU 

Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:  

Beneficiarul plăţii: IP UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI  

Denumirea Băncii: BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.’Chisinau-Centru’  

Codul fiscal: 1007600001506  

IBAN: MD32AG000000022512015310   

cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. _______ din _______" 

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru: ______________________________                L.Ș. 
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