
/ J . / S . 

ANUNŢ DE PARTICIPARE 

privind achiziţionarea Produse alimentare pentru anul 2022, semestrul I 

prin procedura de achiziţie Licitaţie publică 

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic; 

2. IDNO: 1003600151023; 

3. Adresa: mun.Cliişinău str. N. Testemiţianu 30; 

4. Numărul de telefon/fax: 0(22)-852-670; 0(22)72-78-80; 

5. Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: anticamera@onco.md 
achizitiionco@gmail.com 

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de 
atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP 

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea 
că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o 
altă formă de achiziţie comună): Instituţia Medico-Sanitară Publică, prestarea serviciilor 
medicale; 

8. Procedura a fost inclusă în planul de achiziţii publice a autorităţii contractante (Da/Nu): 
Procedura este inclusă în planul provizoriu de achiziţii publice Link-ul către planul de 
achiziţii publice publicat: 

9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să 
participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor 
bunuri /servicii/lucrări: 

Nr. 
d/o 

Cod 
C P V 

Denumirea 
bunurilor/serviciilor 
/lucrărilor solicitate 

U/M Cantit 
atea 

Specificarea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă 

Valoarea 
estimată 

totală fără 
TVA 

(se va i n d i c a 
p e n t r u f i e care lot 

în par te ) 

Lotul 1 Produse lactate 

1.1 

15
80

00
00

-6
 

Lapte de vaci 
pasteurizat 2 ,5%, 
grăsime animalieră 
în pachet, ÎL 

L 11 000 

Conform hotărârii de guvern Nr.158 din 
07.03.2019 cu privire la aprobarea cerinţelor de 
calitate pentru lapte şi produsele lactate. Ambalat în 
pachet poliet i lenă-ÎL, etichetare vizibilă. 

Termen de livrare: zilnic până la ora 09:00, 
inclusiv zilele de odihnă si de sărbătoare, conform 
contractului. 

1.2 

15
80

00
00

-6
 

Smântână 2 0 % 
grăsime animalieră, 
C/S ambalat pachet 
0,5 kg 

Kg 3 500 

Conform hotărârii de guvern Nr.158 din 
07.03.2019 cu privire la aprobarea cerinţelor de 
calitate pentru lapte şi produsele lactate. Ambalat în 
pachet polietilenă 0,5 kg, etichetare vizibilă. 

Termen de livrare: zilnic până la ora 09:00, 
inclusiv zilele de odihnă si de sărbătoare, conform 
contractului. 

1.3 

15
80

00
00

-6
 

B iochefir 2 ,5% 
grăsime animalieră, 
pachet(0,5kg) 

Kg 25 000 

Conform hotărârii de guvern Nr.158 din 
07.03.2019 cu privire la aprobarea cerinţelor de 
calitate pentru lapte şi produsele lactate. Ambalat în 
pachet polietilenă 0,5 kg, etichetare vizibilă. 

Termen de livrare: zilnic până la ora 09:00. 
inclusiv zilele de odihnă si de sărbătoare, conform 
contractului. 

1.4 

15
80

00
00

-6
 

Caşcaval nepicant 
gheag tare 4 5 % -50% Kg 2 500 

Conform hotărârii de guvern Nr .158 din 07.03.2019 
cu privire la aprobarea cerinţelor de calitate pentru 
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grăsimi animaliere, 
ambalat parafină, C/S 

lapte şi produsele lactate. Ambala t cu un strat de 
parafină uniform, etichetare vizibilă. 
La solicitare 1-2 ori pe săptămână conform 
contractului. 

1.5 

Brânză de vaci 9,0% 
grăsime 
animalieră,(fără zer) 
ambalat pachet 0,5 
kg-5,0 kg, C/S 

Kg 5 000 

Conform hotărârii de guvern Nr .158 din 07.03.2019 
cu privire la aprobarea cerinţelor de calitate pentru 
lapte şi produsele lactate. Ambala t pachet 0,5-5,0 
kg, etichetare vizibilă. La solicitare 2-3 ori pe 
săptămână conform contractului. 

1.6 

Unt 72,5% grăsime 
naturală animalieră, 
fără adaos vegetal, 
nesărat, ambalat 
pachet 200 gr 

Kg 4 500 

Masă cu luciu caracteristic, culoare alb-gălbuie, fără 
goluri de aer sau picături vizibile de apă, fără 
impurităţi, nu moale, fără miros de alterare, 
etichetare vizibilă. La solicitare 1-2 ori pe 
săptămână conform contractului. 

Valoarea estimativă totală per lot 2 112 050. 

2 

o 
1 

Sc 
V . 

Făină de grâu C/S, 
sac sau pachet. K g 1 500 

Ambalată, uscată, fără insecte, pentru coacere. 
Săptămânal conform contractului. 

9 900,00 

j 

4 

o 
1 

Sc 
V . 

Fileu de găină, 
ambalat, fără os, lkg , 
C/S 

Kg 1 500 
Ambalat în pachet 1 kg fără semne de alterare. 
La solicitare 1-2 ori pe săptămână conform 78 000.00 j 

4 

o 
1 

Sc 
V . 

Fileu de găină, 
ambalat, fără os, lkg , 
C/S 

Kg 1 500 
contractului. 

78 000.00 j 

4 

o 
1 

Sc 
V . 

Roşii conservate, 
marinate mediu, C/S, 
borcan 1,5-3,0 kg, 
G O S T 7231-90 ' 

Kg 1 000 

Ambalat borcan 1,5-3,0 kg cu lichid 
transparent,forma întreagă,etichetare vizibilă, fără 
semne de alterare. 
La solicitare 1-2 ori pe săptămână conform 
contractului. 

9 500,00 

o 
1 

Sc 
V . 

Peşte oceanic fără 
cap, coadă, fără 
măruntaie, 
(consistenţă 
gelatinoasă, tare, 
nedeformabilă) , 
ambalat cutie 20 -25 
kg, C/S hec, 
argentina 

Kg 10 000 

Peşte întreg în cutie,fără miros, fără măruntaie, fără 
semne de alterare, fără gheaţă,etichetare vizibilă. 
La solicitare 1-2 ori pe săptămână conform 
contractului. 

330 000.00 

6 

o 
1 

Sc 
V . 

Carne de vită cu os, 
C/S, răcită. Kg 12 000 

Părţi comestibile sub formă de carcasă constând din 
ţesut muscular, ţesut adipos, fără miros, nu 
lipicioasă, culoare roz. Zilnic până la ora 09:00 
conform contractului. 

720 000,00 

7 

o 
1 

Sc 
V . 

Ficat de vită 
(subprodus), ambalat 
saci polietilenă, C/S 

Kg 2 000 
Fără miros, fără cheaguri, etichetare vizibilă. 
La solicitare 1-2 ori pe săptămână conform 124 000,00 7 

o 
1 

Sc 
V . 

Ficat de vită 
(subprodus), ambalat 
saci polietilenă, C/S 

Kg 2 000 
contractului. 

124 000,00 

8 

o 
1 

Sc 
V . 

Zahăr tos din sfeclă, 
C/S ambalat Kg 7 000 

Uscat,ambalat în sac, etichetare. 
La solicitare 1-2 ori pe săptămână conform 
contractului. 

87 500,00 

9 

o 
1 

Sc 
V . 

Hrişcă, bob întreg, 
C/S, sac, pachet. Kg 2 500 

Uscată , fără gunoi, fără insecte, etichetare vizibilă. 
La solicitare 1-2 ori pe săptămână conform 47 250,00 9 

o 
1 

Sc 
V . 

Hrişcă, bob întreg, 
C/S, sac, pachet. Kg 2 500 

contractului. 
47 250,00 

10 

o 
1 

Sc 
V . 

Cartofi, alb, violet cu 
diametru 10-18 cm, 
C/S 

Kg 25 000 

Ambalat în saci de plasă 20-25kg fără semne de 
alterare nu mai mic de diametru 15-20cm. 
La solicitare 1-2 ori pe săptămână conform 
contractului. 

102 500.00 

11 

o 
1 

Sc 
V . 

Suc limpezit din 
mere, pachet 
Tetrapac 1L, C/S 

L 3 000 
Pachet tetrapac-1 lit., etichetare vizibilă. 
La solicitare 1-2 ori pe săptămână conform 32 400,00 11 

o 
1 

Sc 
V . 

Suc limpezit din 
mere, pachet 
Tetrapac 1L, C/S 

L 3 000 
contractului 

32 400,00 

12 
Suc din roşii pachet 
tetrapac 1 L,C/S 
pachet, ÎL 

L 3 500 
Pachet tetrapac-ll i t . , etichetare vizibilă. 
La solicitare 1-2 ori pe săptămână conform 
contractului. 

37 800.00 

13 
Paste făinoase grupa 
B, C/S, 
(făină, a p ă ^ O U ) 

Kg 1 500 
Ambalate, pachet, cutie, fără risipire la 
fierbere,etichetare vizibilă. La solicitare 1-2 ori pe 
săptămână conform contractului. 

17 250.00 

2 



14 
Crupe mărunte de 
porumb, C/S, ambalat 
pachet, sac 

Kg 1 500 
Uscate,ambalate pachet sau sac, fără insecte, 
etichetare vizibilă. La solicitare 1-2 ori pe 
săptămână conform contractului. 

13 200.00 

15 
Sfeclă roşie -intensă 
de masă, C/S , 
diametru 10-15 cm 

Kg 8 000 

Ambalat în saci de plasă 20-25kg fără semne de 
alterare nu mai mare de diametru 10-15cm, _ ; 

rotunde,lunguiată.suculentă. La solicitare 1-2 ori pe 
săptămână conform contractului. 

16 
Morcov proaspăt, 
C/S, lungimea 14-15 
cm 

Kg 8 000 

Ambalat în saci de plasă 20-25kg fără semne de 
alterare nu mai mic de 14-15cm. lungime, mustos. 6'' 
La solicitare 1-2 ori pe săptămână conform 
contractului. 

17 
Ceapă uscată, roz, 
albă, C/S, diametru 
10-14 cm 

Kg 3 000 

Ambalat în saci de plasă 20-25kg fără semne de 
alterare nu mai mic de diametru 10-24cm.uscată, 
neîncoltită. La solicitare 1-2 ori pe săptămână 
conform contractului. 

13 200.00 

18 
Varză proaspătă albă 
C/S, diametru 30-40 
cm 

Kg 6 000 

Ambalat în saci de plasă 20-25kg fără semne de 
alterare nu mai mic de diametru 20-30cm (nu 
curăţită multiplu şi fără puncte de mucegai) 
La solicitare 1-2 ori pe săptămână conform 
contractului. 

22 800.0C 

19 

Mazăre verde 
conservată, bob 
zbârcit, moale, C/S 
borcan 0,4-0,7 kg 

Kg 1 600 
Nu capac bombat, fără depuneri, etichetare vizibilă. 
La solicitare 1-2 ori pe săptămână conform 
contractului. 

29 600,00 

20 
Mazăre uscată, bob 
întreg C/S Kg 1 000 

Uscată, sac, pachet, etichetare vizibilă. 
La solicitare 1-2 ori pe săptămână 7 000,00 

21 
Pastă de roşii 25%, 
C/S. borcan 0.5-0,7 
kg 

Kg 1 000 
Nu capac bombat, culoare roşu intens, etichetare 
vizibilă. La solicitare 1-2 ori pe săptămână 
conform contractului. 

24 000,00 

22 

Covrigi mărunţi cu 
mac, C/S, ambalat 
pachet 

Kg 600 
Ambalaţi, uscaţi, pachet, etichetare vizibilă. 
La solicitare 1-2 ori pe săptămână conform 
contractului. 

11 000,00 

23 
Mere proaspete-dulci, 
C S.diametru 10-12 
cm 

Kg 9 000 
Ambalat în cutii de carton 20-30kg. fără semne de 
alterare,sezoniere. La solicitare 1-2 ori pe 
săptămână conform contractului. 

67 500,00 

24 
Sare alimentară 
iodată, pachet 1 kg Kg 1 000 

Ambalată,uscată, etichetare vizibilă. 
Săptămânal conform contractului. 

3 200.00 

25 

15
80

00
00

-6
 

Magiun de mere 
C/S,borcan 0,5-0,7 kg Kg 500 

Consistenţa densă, gelatinoasă, etichetare vizibilă. 
Lunar conform contractului. 

9 100,00 

26 

15
80

00
00

-6
 

Crupe de griş C/S, 
sac, pachet Kg 1 000 

Ambalată,uscată.fără insecte, etichetare vizibilă. 
La solicitare 1-2 ori pe săptămână conform 
contractului. 

8 100.00 

27 

15
80

00
00

-6
 

Crupe de orz mărunt 
C/S, sac, pachet Kg 1 500 

Ambalat, uscat, fără insecte, etichetare vizibilă. 
La solicitare 1-2 ori pe săptămână conform 
contractului. 

9 600,00 

28 15
80

00
00

-6
 

Fulgi de ovăs întregi 
C/S, sac, pachet Kg 1 600 

Ambalat, uscat, fără insecte, culoare deschisă, 
etichetare vizibilă. La solicitare 1-2 ori pe 
săptămână conform contractului. 

16 640.00 

29 

15
80

00
00

-6
 

Crupe de grâu 
mărunte C/S, sac, 
pachet 

Kg 850 
Ambalat,uscat,fără insecte, etichetare vizibilă. 
La solicitare 1-2 ori pe săptămână conform 
contractului. 

5 550,00 

30 

15
80

00
00

-6
 

Crupe de arpacaş 
. C/S, sac, pachet Kg 850 

Ambalat,uscat,fără insecte, culoare dechisâ, 
etichetare vizibilă. La solicitare 1-2 ori pe 
săptămână conform contractului. 

5 450,00 

3 



31 
Crupe de mei întregi, 
C/S, sac, pachet Kg 1 200 

Ambalat, uscat, fără insecte.culoare galben deschis, 
etichetare vizibilă. La solicitare 1-2 ori pe 
săptămână conform contractului. 

12 600.00 

32 
Ficat de curcan 
refrigerat sau 
congelat c/s 

Kg 3 200 

Ambalat în pachet 1 -2 kg fără semne de alterare, 
etichetare vizibilă. 
La solicitare 1-2 ori pe săptămână conform 
contractului. 

118 400.00 

o 
j j 

Castraveţi conservaţi-
marinaţi,slab-picant, 
C/S,borcan 1,5-3,0 kg 

Kg 600 

Ambalat borcan 1,5-3,0 kg cu lichid 
transparent,forma întreagă,etichetare vizibilă, fără 
semne de alterare. 
Săptămânal conform contractului. 

5 100.00 

34 

Fructe uscate din 
mere (cu tăiere 
groasă,felii întregi) Kg 1 500 

Ambalate în sac de polietilenă,felii întregi, fără 
semne de alterare, fără insecte, etichetare vizibilă. 
La solicitare 1-2 ori pe săptămână conform 42 900 , : : 

C/S,sac polietilenă. contractului. 

35 
Oţet 6%, sticlă 0,5-
1L L 50 Transparentă, etichetare vizibilă. 

Lunar conform contractului. 230,00 

36 

Fructe uscate din 
prune măşcate,cu 
sâmbure,C/S, cutie 
2,5-5,0 kg 

Kg 1 500 

Ambalate cutie 2,5-5,0 kg,întregi, fără semne de 
alterare, fără insecte, etichetare vizibilă. 
La solicitare 1-2 ori pe săptămână conform 
contractului. 

45 OOO.OC 

37 
Pâine din făină de 
grâu C/S 
(ambalată, feliată) 

Kg 22 000 

Ambalaj individual,fără semne de alterare, feliată, 
etichetată. 
Termen de livrare: zilnic până la ora 09:00, inclusiv 
zilele de odihnă şi de sărbătoare, conform 
contractului. 

187 000,00 

38 
Pâine din făină de 
secară C/S (ambalată, 
feliată) 

Kg 12 000 

Ambalaj individual,fără semne de 
alterare,etichetată. 
Termen de livrare: zilnic până la ora 09:00. 

inclusiv zilele de odihnă si de sărbătoare, conform 
contractului. 

99 600,00 

39 
Ouă de găină 
(dietice) C/S 
Categoria A (M) 

Buc. 110000 
Ambalete, nu sparte, fără semne de alterare, 
marcate, cu coajă tare. 
Zilnic până la ora 09:00 conform contractului. 

187 000,00 

40 

Crenvuşti din carne 
de găină, ambalaj 
natural, fără adaos de 
soia, C/S (65-70 gr 
bucata), pachet 
vacuum l -5kg 

Kg 2 000 

Mezel fiert în membrană naturală, (65-70 gr.bucata) 
ambalat vacuum 1,0-5,0 kg fără miros de alterare, 
etichetate. 
La solicitare 1-2 ori pe săptămână conform 

96 000,00 

Crenvuşti din carne 
de găină, ambalaj 
natural, fără adaos de 
soia, C/S (65-70 gr 
bucata), pachet 
vacuum l -5kg contractului. 

41 o • 
o 
o 

Ulei vegetal de 
floarea soarelui 
deodorat, rafinat, 
sticle-5,0 kg 

Kg 2 500 
Transparent, etichetare vizibilă. 
Săptămânal conform contractului. 

60 000,00 

42 

o oo Frunză de da f in , 
C/S,ambalat, pachet-
20 gr 

Kg 10 
Pachet,frunză întreagă, etichetare vizibilă. 
Lunar conform contractului. 

1 200,00 

43 

Gambe de pasăre 
răcite sau congelate 
C/S. (140-170 gr. 
bucata) ambalat 1,5-
5,0 kg pachet 

Kg 5 000 

Ambalat pachet sigilat 1,5-5,0 kg, nu lipicioase, 
fără semne de alterare, fără miros, marcate. 
Gambele de pasăre răcite.la solicitare 2-3 ori pe 
săptămână livrate pâna la ora IO00conform 
contractului. 

180 000,00 

44 
Orez bob întreg 
rotund C/S, sac, Kg 1 500 

Ambalat, uscat, fără insect, etichetare vizibilă. 
La solicitare 1-2 ori pe săptămână conform 18 300,00 

pachet 
Kg 

contractului. 

45 
Drojdie uscată C/S, 
ambalat pachet 10-20 
gr 

Kg 20 Pachet, etichetare vizibilă. 
Săptămânal conform contractului. 

2 150,00 

4 



46 
Piper negru măcinat 
C/S, ambalat pachet 
10-20 gr 

Kg 15 
Pachet, etichetare vizibilă. 
Lunar conform contractului. 

1 740.00 

47 
Acid citric C/S 
pachet 10-20 gr Kg 15 

Pachet, etichetare vizibilă. 
Lunar conform contractului. 800.00 

48 
Ceai C/S, frunze 
jumătăţ i sau întregi 
ambalat 0,2-0,5 kg 

Kg 300 
Uscat, nu reambalat,pachet sau cutie 0,2-0,5 kg, 
frunză jumătăţi , etichetare vizibilă. 
Săptămânal conform contractului. 

18 000,00 

49 
Cacao măcinată C/S, 
pachet transparent 
100-200 gr 

Kg 150 
Uscată, ambalată original, cu miros natural, 
etichetare vizibilă. Săptămânal conform 
contractului. 

10 500,00 

50 
Usturoi uscat 
C/S.saci de plasă 5,0-
10.0 kg 

Kg 500 

Ambalat in saci de plasă 5-1 Okg.uscaţi, 
neîncolţit ,(mustos) cu diametrul 5-7cm. 
La solicitare 1-2 ori pe săptămână conform 

contractului. 

22 500,00 

51 

Verdeaţă (pătrunjel, 
mărari) C/S, 
Proaspete K g 1 800 

Legături fără semne de alterare, cu cozi scurte, nu 
galbene, în cutii de carton 5-1 Okg. La solicitare 1-2 
ori pe săptămână conform contractului. 

113 400.0C 

52 

Fasole uscată 
albă, tărcată, întreagă 
C/S, ambalată, sac, 
pachet. 

Kg 1 000 
Uscată, fără insecte, (roada anului curent),etichetare 
vizibilă. La solicitare 1-2 ori pe săptămână 
conform contractului. 

24 000,00 

53 
Pesmeţi din pâine 
albă C/S, ambalat, 
pachet 0,5-1,0 kg 

K g 500 
Uscaţi, mărunţi ,de culoare deschisă,ambalaţi pachet 
transparent, etichetare vizibilă. La solicitare 1-2 ori 
pe săptămână conform contractului. 

9 250,00 

Valoarea estimativă totală 5 272 160,0 

10. în cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune 
oferta (se va selecta): 
1) Pentru un singur lot; 
2) Pentru mai multe loturi; 
3) Pentru toate loturile; 
4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi 

ofertant . 

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite; 

12. Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: Pe perioada 01 ianuarie 2022-

30 iunie 2022, conform graficului stabilit; 

13. Termenul de valabilitate a contractului: 30.06.2022; 

14. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în 
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu; 

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de 
lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu; 

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot 
determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) 
al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, 
documentaţie): 
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contractului de achiziţie pe o perioadă 
de cel puţin 10 zile 

13. 
Certificat pentru confirmarea 

capacităţii executării calitative a 
contractului de achiziţie 

original - eliberat de Par t ic ipant , care reflectă 
următoarea informaţie : experienţa acumulată, 

perforai anţele; 
DA 

14. 
Certificat privind atribuirea contului 

bancar eliberat de Banca detinatoare de 
cont 

Copie confirmată cu semnătura electronică a 
participantului DA 

15. 

Certificat de deţinere a laboratorului 
atestat pentru efectuarea controlului 

permanent asupra calităţii sau contract 
cu asemenea laborator. 

Copie confirmată cu semnătura electronică a 
participantului DA 

16. 

«Certificat de inspecţie a calităţii 
cerealelor şi a derivatelorderivatelor 

cerealelor», eliberat de Agenţia 
Naţională pentru Siguranţa Alimentelor 

Copie confirmată cu semnătura electronică a 
participantului DA 

17. Certificat de conformitate sau 
inofensivitate sau sanitar veterinar 

Copie confirmată cu semnătura electronică a 
participantului DA 

18. N O T Ă : Autoritatea contractantă la necesitate va solicita 
mostre de la operatorii economici participanţi DA 

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrînsc şi al 
procedurii negociate), după caz: Nu; 

18. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza 
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): 

19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): Nu; 

20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: corespunderea cerinţelor 
solicitate, Lot nr. 1 evaluarea pe lot, lot nr. 2-53 evaluarea pe poziţii, cel mai mic preţ; 

21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, 
precum şi ponderile lor: 

Nr. 
d/o 

Denumirea factorului de evaluare Ponderea% 

22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Conform platformei SIA RSAP; 

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

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

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile; 

25. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP; 
Ofertele întîrziate vorfi respinse. 

26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu 
excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP". 

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

28. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale 
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Uniunii Europene: Nu; 

29. Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor: 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor 
Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; 
Tel/F ax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 

30. Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respective 
(dacă este cazul): Nu este cazul; 

31. în cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor viitoare: 

32. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un 
astfel de anunţ: 

33. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare: Data conform platformei 
SIA RSAP; 

n cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta: 
Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de 
participare 

Da 

sistemul de comenzi electronice Da 
facturarea electronică Da 
plăţile electronice Da 

35. Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al 
Organizaţiei Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre 
publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu; 

36. Alte informaţii relevante: 
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