Cererea ofertei de preturi privind achizitia produselor alimentare (ouă de găină)
Achizitor: S.A. “Moldtelecom”, Bd. Stefan cel Mare și Sfânt 10, mun Chișinău.
-

Obiectul Achiziției:

“Produse alimentare (ouă de găină) conform anexei nr.1”.
1. Prezentarea ofertelor
trebuie să conţină şi să confirme următoarea
informaţie:
- Costul (MLD), incl. TVA p/u unitate;
- Modalitatea de plată 45 zile după livrarea mărfii la depozitul S.A.
„Moldtelecom” ;
- Termenul de livrare a mărfii;
- Condiția de livrare – Vînzătorul va asigură transportarea mărfii la depozitul
S.A. „Moldtelecom” (mun. Chisinau, str. M.Dragan, 23). Cheltuielile de
transport vor fi suportate de către Vînzător.
2. Ofertele vor fi prezentate în plic sigilat la adresa: RM, MD-2001 or. Chișinău,
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,10 (sediul central, recepție) pe care se scrie denumirea
și adresa ofertantului, denumirea și obiectul concursului.
Prezentarea ofertei comerciale până la data de 02.06.2021, ora 12:00.
Persoana responsabilă de recepționarea ofertelor dl/dna_Lilia Izvoreanu,
mob.:067467517
După expirarea termenului limită de prezentare a ofertelor , acestea nu v-or fi
acceptate.
Deschiderea ofertelor va avea loc in incinta S.A. „Moldtelecom” (or. Chișinău,
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,10) la data de 02.06.2021, ora 14:00.
3. Pentru confirmarea capacității și calificării Ofertantului de a executa contractul
de achiziții, este necesară prezentarea obligatorie a următorului set de documente:
a) Copia Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA;
b) Extrasul de înregistrare din Registrul de stat al persoanelor juridice;
c) Raportul financiar-copie pentru ultima perioadă, confirmată prin semnătura şi
ștampila ofertantului;
d) Informaţia despre ofertant care va conţine minim date generale, informaţie
privind obiectul de activitate pe domenii (în conformitate cu prevederile din Statutul
propriu), principala piaţă de afaceri, cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, disponibilitatea
personalului.
e) Declarație pe propria răspundere:
1.Prin prezenta Declarație confirm că compania _________________S.R.L. (S.A.):

- Nu este falimentară, nu este în proces de lichidare sau de insolvabilitate,
patrimoniul nu este sechestrat, activitatea de afaceri nu este suspendată.
Note:
_____________________________
semnătura
- Nu are datorii cu termen de scadență depășit față de instituțiile financiare.
Note:
_____________________________
semnătura
S.R.L. ”___________________”, persoanele de conducere ale companiei, pe
parcursul ultimilor 3 ani, nu au fost implicate în practici frauduloase și de
corupere.

-

Note:
_____________________________
semnătura
- Nu au fost aplicate sancţiuni administrative sau penale, pe parcursul ultimilor
3 ani, faţă de S.R.L. ”___________________”, persoanele de conducere ale
companiei în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date
eronate în scopul încheierii contractului de achiziţii publice.
Note:
_____________________________
Semnătura

Beneficiarul efectiv (final) al companiei este___________________________.
Administrator __________________
Data__________________________
f) Certificat privitor lipsa datoriilor față de Bugetul Public Național;
h) Lista beneficiarilor în adresa cărora a fost livrata marfa solicitata.
Persoana de contact pentru informaţii suplimentare:
E. Voicu– mob: 067199456; fix: 022 542 604.

Anexa Nr. 1
I.Asortimentul produselor solicitate

Nr.
ord.

Denumire produs

U.M.

1

Ouă de gaină

buc

II. Specificații tehnice minimale
1. Caracteristicile tehnice ale produselor solicitate sunt urmatoarele:
Produs

Oua de
gaina

Caracteristici tehnice
Caracteristici organoleptice
Ouăle proaspete au coaja intreagă, nefisurată,curată,mată, fără pete
sau pori vizibili, iar cuticula intactă și fără neregularități. Ouăle proaspete
nu trebuie să aibă mobilitate sesizabilă la scuturarea usoară. Albusul
oului trebuie să aibă o consistență viscoasă care se foloseste ca un
indice al calitatii ouălelor.
Standart de referință: HG1208 din 27.10.2008

2. Sistemul de asigurare a calitații:
a. Produsul va respecta standardele prezentate de ofertantul cîstigător în
propunerea sa tehnică, cu respectarea cerințelor tehnice specificate în
prezentul caiet de sarcini;
b. Cand nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se
vor respecta standardele sau reglementările naționale în vigoare;
c. Calitatea produsului va fi atestată, la livrare prin prezentarea certificatului
de calitate si conformitate.
3. Conditii de ambalare:
a. Ambalajele trebuie sa asigure păstrarea integrității si calității produsului pe
timpul depozitării si transportării;
b. Ambalarea ouălelor proaspete se face in cofraje (cîte 30
bucati/cofraj),așezate in poziție verticală cu vîrful in jos. Ambalajele trebuie
să fie in perfectă stare, curate, uscate, fără miros de mucegai sau alt
miros străin; de asemenea,ele trebuie să conțină ouă de găină din aceeași
categorie de prospețime și greutate.
c. In ambalajele de transport, produsul se așează într-un număr care să evite
deformarea, deprecierea sau ruperea acestuia.
d. Marcarea se face pe ambalaj si pe ouă .Marcarea ouălelor se face de
catre interprinderile avicole asigurate cu autorizatie, de inspectia sanitară.
Pe fiecare ou se aplica o ștampila ,unde sint indicate luna, data depunerii
oului și categoria.
4. Transportul:
a. Transportul se face cu mijloace, care să asigure pe toata durata
transportului păstrarea nemodificată a caracteristicilor nutritive,
organoleptice, fizico-chimice si microbiologice. Transportul este organizat
in așa fel, ca ouăle achiziționate să fie expediate în timpul cel mai restrîns
posibil. Se recomandă să fie transportate cu o viteză moderată.

5. Condiții minime de garanție si condiții de livrare:

a. Livrarea se va face pe baza de comandă, în funcţie de necesarul de
consum comunicat de către beneficiar. Produsele vor fi livrate astfel, încît
să corespundă descrierii caracteristicilor tehnice minime din caietul de
sarcini.
b. La recepționarea mărfii, produsele vor fi livrate in prima parte a termenului
de valabilitate.
Nota 1. Termenul de valabilitate, este limita de timp in care produsul poate fi consumat
și in care acesta trebuie sa-și mențină caracteristicile calitative prescrise, dacă au fost
respectate conditiile de transport, manipulare, depozitare, consum.
Nota 2: SA Moldtelecom își rezervă dreptul de a refuza produsele care se află in
partea a doua a termenului de garanție. Această măsură se impune a fi luată pentru
evitarea producerii toxiinfecțiilor alimentare sau a altor afecțiuni determinate de calitatea
necorespunzatoare a alimentelor.
c. Comanda fermă de achiziție va fi transmisă furnizorului cu 1- 2 zile înainte
de data livrării, iar produsele vor fi livrate la sediul SA Moldtelecom,
respectiv la adresa mun. Chișinău str.Ștefan cel Mare 10 , în intervalul
orar 07.30.-12.30.
d. Produsele livrate vor fi însoțite de urmatoarele documente:
I.Factura fiscală
II.Certificate de calitate si conformitate sau Declaratia de conformitat

