
FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA) 

1. Dispoziţii generale 
 

Nr. Rubrica 
Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului 

procedurii 

1.1. 
Autoritatea contractantă/Organizatorul 
procedurii, IDNO: 

Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare 

Patrimoniu a Ministerului Apărării 
1006601001229 

1.2. Obiectul achiziţiei: 
,,Produse de origine animală”, carne şi produse 

din carne, pentru necesităţile Armatei Naţionale. 

1.3. Numărul  şi tipul procedurii de achiziţie: 
Licitaţie Deschisă: 
conform SIA „RSAP” 

1.4. Tipul obiectului de achiziţie:  Carne de bovine și carne de porcine 

1.5. Codul CPV:  15100000-9 

1.6. 
Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici 

şi perioada bugetară: 
Ministerul Finanțelor 

1.7. Administratorul alocaţiilor bugetare: 
Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare 

Patrimoniu a Ministerului Apărării 

1.8. Partenerul de dezvoltare (după caz): - 

1.9. Denumirea cumpărătorului, IDNO: 
Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare 

Patrimoniu a Ministerului Apărării 
1006601001229 

1.10. Destinatarul bunurilor, IDNO: Secţia alimentară 

1.11. Limba de comunicare: De stat 

1.12. 
Locul/Modalitatea de transmiterea 
clarificărilor referitor la  documentaţia de 

atribuire 

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU 

CENTRU, mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84  
Tel: 022 25 21 28/ 25 21 49/ 25 20 71/ 25 23 00  
Fax: 022 25 20 49  

E-mail: dumitru.negoita@army.md  
elena.colesnic@army.md. 
Persoana de contact: NEGOIŢĂ DUMITRU 

1.13. 
Contract de achiziţie rezervat atelierelor 
protejate 

- 

1.14. Tipul contractului: Vînzare - cumpărare  

1.15. 
Condiţii speciale de care depinde 

îndeplinirea contractului (neobligatoriu):  
- 

 



2. Lista bunurilor şi specificaţiilor tehnice: 
N

r.
 d

/o
 

Cod 

CPV 

Denumire 

bunurilor 

solicitate 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea 
Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de 

referinţă 

Lotul 1 

1.1 15111000-9 

Carne de 

bovine 

congelată în 

semicarcase 

kg. 55000,00 

Carne de bovine congelată în semi-carcase, Clasa ,,U” 
Conform cerinţelor: Legea nr.78/2004 (din 20.02.2020 în 

vigoare Legea nr.306/2018) și HG 696 din 04.08.2010.  
Etichetarea şi marcarea conform HG 435 din 

28.05.2010. 
Condiţii tehnice de calitate: 
Carne de bovine în semicarcase – congelată, 
conformaţia carcaselor - nu mai joasă de clasa U (foarte 

bună). Clasa de îngrăşare – medie.  
Ambalarea: 
Se va face în material de polietilenă transparentă, ce va 

asigura toate condiţiile de igienă la manipulare şi 

transport a mărfii. Carcasele vor avea marca de sănătate 
iar ambalajul trebuie să fie întotdeauna marcat. 
Carnea trebuie să fie supusă conservării prin folosirea 

tratamentului frigorific temperatura căreia în 
profunzimea muşchilor nu depăşeşte minus 12°C. 
Semicarcasele se livrează fără membre, cap, organe 

interne, grăsimea internă. 
Suprafaţa semicarcaselor curată, fără pigmentaţii, 

rămăşiţe de păr, organe interne, cheaguri de sânge, 

tumori, hemoragii şi hematoame, leziuni traumatice care 

ating ţesutul subcutanat, rupturi ale ţesutului muscular 
sau adipos. Pe suprafaţa semicarcaselor nu se permite 

prezenţa bucăţilor de gheaţă sau zăpadă.  
Condiţii de livrare: 
- Livrarea se va efectua cu transportul vânzătorului în 

garnizoana mun. Chişinău și mun. Bălţi, pe parcursul 

lunilor martie - decembrie, anul 2020, în zilele de marţi, 
miercuri şi joi, de la ora 09:00 până la ora 16:00, în 

cantităţi conform cererii şefului Secţiei alimentare, 

remise la adresa electronică (operatorii economici 

participanţi la procedura de achiziţie, vor indica în ofertă 
adresa de e-mail, la care vor fi primite comenzile). 
- La livrare se prezintă, pentru fiecare partidă, copia 

certificatului sanitar - veterinar, confirmată prin ştampila 
umedă a solicitantului certificatului şi a Ofertantului. 

Lotul 2 

2.2 15113000-3 

Carne de 

porcine 

congelată în 

semi-carcase 

kg. 80000,00 

Carne de porcine congelată în semi-carcase, Clasa ,,U” 
Conform cerinţelor: Legea nr.78/2004 (din 20.02.2020 în 
vigoare Legea nr.306/2018) și HG 696 din 04.08.2010.  
Etichetarea şi marcarea conform HG 435 din 28.05.2010 
Condiţii tehnice de calitate: 
Carne de porc congelată în semicarcase, conformaţia 
carcaselor - nu mai joasă de clasa U (conţinutul de 

carne-macră nu mai puţin de 50%); 
Carnea trebuie să fie supusă conservării prin folosirea 
tratamentului frigorific temperatura căreia în 

profunzimea muşchilor nu depăşeşte minus 12°C; 



Semicarcasele se livrează fără membre, cap, organe 

interne, grăsimea internă. Greutatea minimală a 

semicarcasei – 20 kg., greutatea maximală a 

semicarcasei nu va depăşi 45 kg.; 
Grosimea slăninii măsurată la nivelul vertebrelor 

toracale (spinale) 6-7 nu va depăşi 4 cm.; 
Suprafaţa semi-carcaselor curată, fără pigmentaţii, 
organe interne, cheaguri de sânge, tumori, hemoragii şi 

hematoame, leziuni traumatice care ating ţesutul 

subcutanat, rupturi ale ţesutului muscular sau adipos. Pe 

suprafaţa semicarcaselor nu se permite prezenţa 
bucăţilor de gheaţă sau zăpadă. 
Ambalarea: 
Se va face în material de polietilenă transparentă, ce va 
asigura toate condiţiile de igienă la manipulare şi 

transport a mărfii. Carcasele vor avea marca de sănătate 

iar ambalajul trebuie să fie întotdeauna marcat. 
Condiţii de livrare: 
- Livrarea se va efectua cu transportul vânzătorului în 

garnizoana mun. Chişinău și mun. Bălţi, pe parcursul 

lunilor martie - decembrie, anul 2020, în zilele de marţi, 
miercuri şi joi, de la ora 09:00 până la ora 16:00, în 

cantităţi conform cererii şefului Secţiei alimentare, 

remise la adresa electronică (operatorii economici 
participanţi la procedura de achiziţie, vor indica în ofertă 

adresa de e-mail, la care vor fi primite comenzile). 
- La livrare se prezintă, pentru fiecare partidă, copia 
certificatului sanitar - veterinar, confirmată prin ştampila 

umedă a solicitantului certificatului şi a Ofertantului. 

Total loturi: 2 
 

 
3. Pregătirea ofertelor 

 

3.1. Oferte alternative: Nu vor fi 

3.2. Garanţia pentru ofertă: 

Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) 

conform formularului F3.2 din documentația standard pentru realizarea 

achiziţiilor publice de bunuri, sau prin transfer la contul autorităţii contractante, 
conform următoarelor date bancare:  

Beneficiarul plăţii: Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare Patrimoniu 

a Ministerului Apărării 
Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat  
Codul fiscal: 1006601001229  

IBAN: MD28TRPCAA518410A00572AA  

cu nota Pentru garanţia pentru ofertă la LP, „Produse de origine animală, 

carne şi produse din carne” . 

3.3. 
Garanţia pentru ofertă va fi 

în valoare de:  
1% din valoarea ofertei fără TVA. 

3.4. 
Ediţia aplicabilă a 

Incoterms şi termenii 
comerciali acceptaţi vor fi: 

DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013. 

3.5. Termenul de livrare: Pe parcursul lunilor martie - decembrie, anul 2020 

3.6. Locul livrării bunurilor: Secţia alimentară, mun. Chișinău str. Vasile Lupu 37și mun. Bălți str. Sofiei 

3.7. 
Metoda şi condiţiile de plată  
vor fi:  

Prin virament, în termen de 30 de zile bancare după livrarea fiecărei lot. 

3.8. 
Perioada valabilităţii ofertei 

va fi de: 
45 zile. 

3.9. Ofertele în valută străină: Nu se acceptă. 



4. Depunerea şi deschiderea ofertelor 

4.1 
Locul/Modalitatea de  

depunerea ofertelor, este: 
Ofertele vor fi prezentate în formă electronică prin SIA „RSAP” 

4.2. 
Termenul limită de 

depunere a ofertelor este: 
conform SIA „RSAP” 

4.3. 

Persoanele autorizate să 
asiste la deschiderea 

ofertelor (cu excepţia 

cazului cînd ofertele au fost 
depuse prin SIA “RSAP”). 

Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea 
ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP” 

5. Evaluarea şi compararea ofertelor 

5.1. 

Preţurile ofertelor depuse 

în diferite valute vor fi 

convertite în:  
lei MD 

Sursa ratei de schimb în 

scopul convertirii:  
- 

Data pentru rata de 

schimb aplicabilă va fi:  
- 

5.2. 
Modalalitatea de efectuare 
a evaluării: 

Criteriul aplicat pentru adjudecarea contractului va fi preţul cel mai scăzut 

5.3. 
 

Factorii de evaluarea vor 

fi următorii: 
 

6. Adjudecarea contractului 

6.1. 
Criteriul de evaluare 

aplicat pentru adjudecarea 

contractului va fi: 
Preţul cel mai scăzut  

6.2. 

Suma Garanţiei de bună 
execuţie (se stabileşte 

procentual din preţul 

contractului adjudecat): 

5% din valoarea contractului, inclusiv TVA. 

6.3. 
Garanţia de bună execuţie 

a contractului: 

Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie, în mărime de 5% 
din valoarea contractului, inclusiv TVA, (emisă de o bancă comercială, cu 

termenul de valabilitate pînă la 31.12.2020) conform formularului F 3.3 

din documentația standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri, 
sau prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor 

date bancare  

Beneficiarul plăţii: Agenţia Asigurare Resurse și Administrare 

Patrimoniu a Ministerului Apărării  
Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat  

Codul fiscal: 1006601001229  

IBAN: MD28TRPCAA518410A00572AA  
cu nota “Pentru garanţia de bună execuţie a contractului”. 

6.4. 

Forma de organizare 

juridică pe care trebuie să 
o ia asocierea grupului de 

operatori economici 

cărora li s-a atribuit 

contractul 

Nu se cere  

 

6.5. 

Numărul maxim de zile 

pentru semnarea şi 

prezentarea contractului 
către autoritatea 

contractantă, de la 

remiterea acestuia spre 

3 zile 



semnare: 

Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului 

Informaţional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru 

pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă 

răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

 

Conducătorul grupului de lucru:      

 

 Sergiu VOINU   ________________________________ L.Ş   
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