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-1568976894315 din 06.10.2019
Denumirea procedurii de achiziţie: Licitaţia deschisă: Fructe, legume şi produse conexe, pentru necesităţile Armatei Naţionale pentru anul 2019.
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Bunuri
Lotul 1

15331400-1 Castraveţi marinaţi

Să corespundă GOST 52477-2005. Se va
indica preţul pentru 1 kg., de produscastraveţi
marinaţi
(fracţia
masică).
Castraveţi marinaţi – întregi, cu compoziţia
legume nu mai puţin de 50 %, plante (hrean,
morcov, ţelină, boabe de piper negru,
usturoi) oţet, zahăr, sare, apă. Aspect
conţinut legume relativ uniforme pe unitatea
de ambalaj în soluţii de oţet condimentate.
Consistenţa legume fierte uşor crocante.
Aspectul lichidului să fie limpede pînă la
slab opalescent. Gustul şi mirosul acrişor,
caracteristic legumelor fierte în oţet,
condimentat, fără gust şi miros străin.
Reguli pentru verificarea calităţii - la
fiecare lot se verifică: ambalarea, marcarea,
proprietăţile organoleptice, starea termică,
proprietăţi
fizico-chimice,
proprietăţi
microbiologice. ambalaj borcane de sticlă
(închise ermetic) 1-3 kg.
Condiţii de livrare a mărfii:
- Livrarea se va efectua cu transportul

GOST 524772005

vânzătorului în garnizoana Chişinău, Bălţi,
Cahul pe parcursul trimestrului IV, în zilele
de marţi, miercuri şi joi, de la ora 09:00 până
la ora 16:00, în cantităţi conform cererii
şefului Secţiei alimentară, 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 va prezenta, pentru fiecare
partidă, copia certificatului de inofensivitate
confirmată prin ştampila umedă a
solicitantului certificatului şi a Ofertantului.
Lotul 2

15331420-7 Roşii marinate

Să corespundă GOST 52477-2005. Se va
indica preţul pentru 1 kg., de produs - roşii
marinate (fracţia masică). Roşii marinate întregi, cu compoziţia legume nu mai puţin
de 50 %, plante (hrean, morcov, ţelină,
boabe de piper negru, usturoi) oţet, zahăr,
sare, apă. Aspect conţinut legume relativ
uniforme pe unitatea de ambalaj în soluţii de
oţet condimentate. Aspectul lichidului să fie
limpede pînă la slab opalescent. Gustul şi
mirosul acrişor, caracteristic legumelor fierte
în oţet, condimentat, fără gust şi miros străin.
Ambalaj - borcane de sticlă (închise ermetic)
1-3 kg.
Reguli pentru verificarea calităţii - la
fiecare lot se verifică: ambalarea, marcarea,
proprietăţile organoleptice, starea termică,
proprietăţi
fizico-chimice,
proprietăţi
microbiologice.
Condiţii de livrare a mărfii:
- Livrarea se va efectua cu transportul
vânzătorului în garnizoana Chişinău, Bălţi,
Cahul pe parcursul trimestrului IV, în zilele

GOST 524772005

de marţi, miercuri şi joi, de la ora 09:00 până
la ora 16:00, în cantităţi conform cererii
şefului Secţiei alimentară, 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 va prezenta, pentru fiecare
partidă, copia certificatului de inofensivitate
confirmată prin ştampila umedă a
solicitantului certificatului şi a Ofertantului.
Lotul 3

15321700-1

Suc de mere şi
struguri (limpezit)

Să corespundă Reglementărilor tehnice
stabilite în HG nr. 1111 din 06.12.2010 şi
SM183:2003.
Calitate superioară. Ambalaj din sticlă – 3
litri.
Reguli pentru verificarea calităţii - la fiecare
lot se verifică: ambalarea, marcarea,
proprietăţile organoleptice, starea termică,
proprietăţi fizico-chimice, proprietăţi
microbiologice.
Termenul de valabilitate al produsului minim 2 ani de la data livrării.
Marcarea sa fie conforma cu standardele in
vigoare.
Condiţii de livrare a mărfii:
- Livrarea se va efectua cu transportul
vânzătorului în garnizoana Chişinău, Bălţi,
Cahul pe parcursul trimestrului IV, în zilele
de marţi, miercuri şi joi, de la ora 09:00 până
la ora 16:00, în cantităţi conform cererii
şefului Secţiei alimentară, 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).

HG nr. 1111
din 06.12.2010;
SM183:2003.

- La livrare se va prezenta, pentru fiecare
partidă, copia certificatului de inofensivitate
confirmată prin ştampila umedă a
solicitantului certificatului şi a Ofertantului.
Lotul 4

15321000-4 Nectar din piersici

Lotul 5

Să corespundă Reglementărilor tehnice
stabilite în HG nr. 1111 din 06.12.2010 şi
SM183:2003.
Calitate superioară. Ambalaj din sticlă – 3
litri.
Reguli pentru verificarea calităţii - la
fiecare lot se verifică: ambalarea, marcarea,
proprietăţile organoleptice, starea termică,
proprietăţi
fizico-chimice,
proprietăţi
microbiologice.
Termenul de valabilitate al produsului minim 2 ani de la data livrării.
Marcarea sa fie conforma cu standardele in
vigoare.
Condiţii de livrare a mărfii:
- Livrarea se va efectua cu transportul
vânzătorului în garnizoana Chişinău, Bălţi,
Cahul pe parcursul trimestrului IV, în zilele
de marţi, miercuri şi joi, de la ora 09:00 până
la ora 16:00, în cantităţi conform cererii
şefului Secţiei alimentară, 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 va prezenta, pentru fiecare
partidă, copia certificatului de inofensivitate
confirmată prin ştampila umedă a
solicitantului certificatului şi a Ofertantului.

HG nr. 1111
din 06.12.2010;
SM183:2003.

15331427-6 Pastă de roşii 25%

Pastă de roşii 25% (calitate superioară), să
corespundă SM247:2004. Ambalaj din sticlă
–0,5 - 0,7 kg.
Condiţii de livrare a mărfii:
- Livrarea se va efectua cu transportul
vânzătorului în garnizoana Chişinău, pe
parcursul trimestrului IV, în zilele de marţi,
miercuri şi joi, de la ora 09:00 până la ora
16:00, în cantităţi conform cererii şefului
Secţiei alimentară, 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 va prezenta, pentru fiecare
partidă, copia certificatului de inofensivitate
confirmată prin ştampila umedă a
solicitantului certificatului şi a Ofertantului.

SM247:2004

Să corespundă Reglementărilor tehnice
stabilite în HG nr. 1523 din 29.12.2007 cu
privire la aprobarea Reglementării tehnice “
Fructe şi legume uscate (deshidratate)”.
Ambalate în saci de polipropilenă a câte 1020 kg, umiditatea maximă 22%.
Condiţii de livrare a mărfii:
- Livrarea se va efectua cu transportul
vânzătorului în garnizoana Chişinău, pe
parcursul trimestrului IV, în zilele de marţi,
miercuri şi joi, de la ora 09:00 până la ora
16:00, în cantităţi conform cererii şefului
Secţiei alimentară, 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 va prezenta, pentru fiecare

HG nr. 1523
din 29.12.2007

Lotul 6

15332140-7 Mere uscate

partidă, copia certificatului de inofensivitate
confirmată prin ştampila umedă a
solicitantului certificatului şi a Ofertantului.
Lotul 7

15332100-5 Prune uscate

Să corespundă Reglementărilor tehnice
stabilite în HG nr. 1523 din 29.12.2007 cu
privire la aprobarea Reglementării tehnice “
Fructe şi legume uscate (deshidratate)”.
Ambalate în saci de polipropilenă a câte 1020 kg, umiditatea maximă 22%.
Condiţii de livrare a mărfii:
- Livrarea se va efectua cu transportul
vânzătorului în garnizoana Chişinău, pe
parcursul trimestrului IV, în zilele de marţi,
miercuri şi joi, de la ora 09:00 până la ora
16:00, în cantităţi conform cererii şefului
Secţiei alimentară, 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 va prezenta, pentru fiecare
partidă, copia certificatului de inofensivitate
confirmată prin ştampila umedă a
solicitantului certificatului şi a Ofertantului.

Total loturi: 7
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

HG nr. 1523
din 29.12.2007

