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: ocds-b3wdp1-MD-1568981846096 din 06.10.2019
Denumirea procedurii de achiziţie:

Licitaţia deschisă:

Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă, pentru necesităţile Armatei Naţionale

pentru anul 2019
Cod CPV

Denumirea bunurilor

Modelul
articolului

2

3

1

Ţara
de
origine
4

Producătorul

Specificarea tehnică deplină solicitată de
către autoritatea contractantă

5

6

Specificarea tehnică
deplină propusă de
către ofertant
7

Standarde de
referinţă
8

Bunuri
Lotul 1

03212100-1 Cartofi alimentari
(roada anului 2019)

Conform cerinţelor HG nr. 115 din
08.02.2013 şi HG nr. 929 din 31.12.2009.
Aspect normal caracteristic soiului,
proaspătă, întreagă acoperită bine de coajă,
tare, neîncolţită, fără defecte externe sau
interne care să afecteze calitatea, fără miros
sau gust străin. Ambalat în saci de plasă a
câte 20-25 kg.
Condiţii de livrare a mărfii:
- Livrarea se va efectua cu transportul
vânzătorului în garnizoana Chişinău, Bălţi,
Cahul pe parcursul trimestrului IV, a anului
2019, 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 email, la care vor fi primite comenzile).
- La livrare se va prezenta, pentru fiecare
partidă, copia certificatului de inofensivitate
confirmată prin ştampila umedă a

HG nr. 115
din 08.02.2013;
HG nr. 929
din 31.12.2009;

solicitantului certificatului şi a Ofertantului.
Lotul 2

03221113-1

Ceapă uscată
(roada anului 2019)

Conform cerinţelor HG nr. 115 din
08.02.2013, HG nr. 929 din 31.12.2009 şi
HG nr. 520 din 22.06.2010. Aspect normal
caracteristic soiului, proaspătă, întreagă
acoperită bine de coajă, tare, neîncolţită, fără
defecte externe sau interne care să afecteze
calitatea, fără miros sau gust străin. Ambalat
în saci de plasă a câte 15-20 kg.
Condiţii de livrare a mărfii:
- Livrarea se va efectua cu transportul
vânzătorului în garnizoana Chişinău şi Bălţi,
în perioada 15 octombrie – 31 decembrie
2019, 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 email, 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. 115
din 08.02.2013;
HG nr. 929
din 31.12.2009;
HG nr. 520
din 22.06.2010.

Lotul 3

03221112-4

Morcov proaspăt
(roada anului 2019)

Conform cerinţelor reglementării tehnice
aprobată prin HG nr. 929 din 31.12.2009 şi
HG nr. 520 din 22.06.2010. Morcovul
trebuie să fie cu rădăcinile netede cu aspect
proaspăt, cu forma regulată, fără fisuri sau
crăpături, neramificaţi, fără pământ sau alte
impurităţi, fără defecte de forma de
coloraţie, fără tendinţe de încolţire, fără
umiditate externă, uscaţi, fără miros sau gust
străin. Ambalare: saci de plasă 15-25 kg.

HG nr. 929
din 31.12.2009;
HG nr. 520
din 22.06.2010;

Condiţii de livrare a mărfii:
- Livrarea se va efectua cu transportul
vânzătorului în garnizoana Chişinău pe
parcursul trimestrului IV, a anului 2019, 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 va prezenta, pentru fiecare
partidă, copia certificatului de inofensivitate
confirmată prin ştampila umedă a
solicitantului certificatului şi a ofertantului.
Lotul 4

03221410-3

Varză albă
(roada anului 2019)

Să corespundă Reglementărilor tehnice
stabilite în HG nr. 929 din 31.12.2009, HG
nr. 520 din 22.06.2010, HG nr. 115 din
08.02.2013 şi HG nr. 1191din 23.12.2010.
Căpăţână bună, curată, tare, cu frunze
puternic ataşate, fără leziuni puternice ale
frunzelor de protecţie, fără umiditate
exterioară, fără deprecieri cauzate de
dăunători, fără lovituri şi deteriorări, fără
gust sau miros străin. Ambalare: saci de
plasă a câte 10-15 kg.
Condiţii de livrare a mărfii:
- Livrarea se va efectua cu transportul
vânzătorului în garnizoana Chişinău, Bălţi,
Cahul în perioada 15 octombrie – 31
decembrie 2019, 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

HG nr. 929
din 31.12.2009;
HG nr. 520
din 22.06.2010;
HG nr. 115
din 08.02.2013;
HG nr. 1191
din 23.12.2010;

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 5

03221111-7

Sfeclă roşie de masă
(roada anului 2019)

Să corespundă Reglementărilor tehnice
stabilite în HG nr. 929 din 31.12.2009 şi HG
nr. 520 din 22.06.2010. Sfecla trebuie să fie
proaspătă, curată, să nu prezinte deteriorări
cauzate de dăunători, să nu fie strivită, tăiată
sau lovită. Formă caracteristică, uniformă,
dimensiunea medie, culoare roşu închis spre
bordo, să fie ambalate în saci de plasă a câte
10-20 kg.
Condiţii de livrare a mărfii:
- Livrarea se va efectua cu transportul
vânzătorului în garnizoana Chişinău şi Bălţi
în perioada 15 octombrie – 31 decembrie
2019, 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 email, 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: 5
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

HG nr. 929
din 31.12.2009;
HG nr. 520
din 22.06.2010;

