
Specificaţii tehnice (F4.1) 

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în 

coloanele 1, 2, 6, 8] 
 

Numărul procedurii de achiziţie: nr.  ocds-b3wdp1-MD-1558694879325 din 10.06.2019 

Denumirea procedurii de achiziţie:   Licitaţia deschisă:    Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă, (cartofi uscaţi sub formă de fulgi, ceapă uscată sub 

formă de fulgi, morcov uscat sub formă de cuburi, cartofi proaspeţi (roada anului 2019)), pentru necesităţile Armatei Naţionale în anul 2019, (în repetare).  

Cod CPV Denumirea bunurilor 
Modelul 

articolului 

Ţara 

de 

origine 

Produ-

cătorul 

Specificarea tehnică deplină solicitată de 

către autoritatea contractantă 

Specificarea tehnică 

deplină propusă de 

către ofertant 

Standarde de 

referinţă 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Bunuri       

 Lotul 1       

03212000-0 
Cartofi uscaţi sub 

formă de fulgi 
   

Să corespundă Reglementărilor tehnice 

stabilite în  HG nr. 1523 din 29.12.2007 cu 

privire la aprobarea Reglementării tehnice 
“Fructe şi legume uscate (deshidratate)”. 

Ambalat în saci a câte 10-25 kg. 

- Termen de valabilitate la momentul livrării, 
minim 10 luni. 

Condiţii de livrare a mărfii: 

- la livrare se va prezenta, pentru fiecare 
partidă, copia certificatului de inofensivitate 

confirmată prin ştampila umedă a 

solicitantului certificatului şi a ofertantului. 

- în garnizoana Chişinău, Bălţi, pe parcursul 
trimestrului III, în zilele de marţi, miercuri şi 

joi, de la ora 09:00 până la ora 16:00, în 

cantităţi conform cererii şefului Secţiei 
alimentare. 

 

HG nr.1523 

din 
29.12.2007 

 Lotul 2       

03212000-0 
Ceapă uscată sub formă 

de fulgi    

Să corespundă Reglementărilor tehnice 

stabilite în  HG nr. 1523 din 29.12.2007 cu 
privire la aprobarea Reglementării tehnice 

“Fructe şi legume uscate (deshidratate)”.. 

 
HG nr. 1523 

din 

29.12.2007 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1551281656094
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1558694879325


Ambalat în saci a câte 10-25 kg. 

- Termen minim de valabilitate la momentul 

livrării 10 luni. 

Condiţii de livrare a mărfii: 

- la livrare se va prezenta, pentru fiecare 

partidă, copia certificatului de inofensivitate 
confirmată prin ştampila umedă a 

solicitantului certificatului şi a ofertantului. 

- în garnizoana Chişinău, Bălţi, pe parcursul 
trimestrului III, în zilele de marţi, miercuri şi 

joi, de la ora 09:00 până la ora 16:00, în 

cantităţi conform cererii şefului Secţiei 

alimentare. 

 Lotul 3       

03212000-0 
Morcov uscat sub 

formă de cuburi 
   

Să corespundă Reglementărilor tehnice 

stabilite în HG nr. 1523 din 29.12.2007 cu 

privire la aprobarea Reglementării tehnice 
“Fructe şi legume uscate (deshidratate)”.. 

Ambalat în saci a câte 10-25 kg. 

- Termen minim de valabilitate la momentul 
livrării 10 luni. 

Condiţii de livrare a mărfii: 

- la livrare se va prezenta, pentru fiecare 

partidă, copia certificatului de inofensivitate 
confirmată prin ştampila umedă a 

solicitantului certificatului şi a ofertantului. 

- în garnizoana Chişinău, Bălţi, pe parcursul 
trimestrului III, în zilele de marţi, miercuri şi 

joi, de la ora 09:00 până la ora 16:00, în 

cantităţi conform cererii şefului Secţiei 
alimentare. 

 

HG nr.1523 

din 

29.12.2007 

 Lotul 4       

03212100-1 
Cartofi proaspeţi 

(roada anului 2019) 
   

Conform cerinţelor reglementării tehnice 

aprobată prin HG nr.929 din 31.12.2009 şi 
HG nr. 520 din  22.06.2010. Aspect normal 

caracteristic soiului, proaspeţi, sănătoşi, 

 HG nr.929 

 din 31.12.2009 
HG nr. 520 

din  22.06.2010



 

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ 

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ 

 

întregi (minim 95%), curaţi, acoperiţi bine 

de coajă, tari, neîncolţiţi, fără defecte externe 

sau interne care să afecteze calitatea: 
(crăpături, deformări grave, pete sub coajă 

de culoare gri-albăstrui sau negre, umezeală 

externă anormală, miros sau gust străin). 
Culoarea: galbenă sau roşie. Ambalarea: sac 

de plasă a câte 20-50 kg. 

Condiţii de livrare a mărfii: 
în garnizoana Chişinău şi Bălţi pe parcursul 

trimestrului III, în zilele de marţi, miercuri şi 

joi, de la ora 09:00 până la ora 16:00, în 

cantităţi conform cererii remise prin poşta 
electronică de către şefului Secţiei 

alimentare. 

. 

 Total loturi: 4       


