
 

  
 

                   
 

 

 Prelungirea termenului de depunere a  ofertei de preturi privind achizitia produselor 
alimentare 

Achizitor: S.A. “Moldtelecom”, Bd. Stefan cel Mare și Sfânt 10, mun Chișinău. 

- Obiectul Achiziției  “Produse alimentare (aluat în foi) conform 
specificației anexa nr.1”. 
1.  Prezentarea ofertelor  trebuie să conţină şi să confirme 

următoarea informaţie: 
- Costul (MLD), incl. TVA p/u unitate; 
- Modalitatea de plată 15 zile după livrarea mărfii la depozitul S.A. „Moldtelecom” ; 
- Termenul de livrare a mărfii; 
- Condiția de livrare cu transportul Furnizorului la depozitul cantinei 

S.A.     ”Moldtelecom” (Chișinău bul. St. Cel Mare, 10); 
- Copia documentelor de calitate și/sau conformitate a mărfii după caz; 

 

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 _21.03.2023_______, ora_12-00_. 
Persoana responsabilă de recepționarea ofertelor 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 _21.03.2023___, 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 – 067199456; fix: 022 542 604. 

  

Anexa nr.1 

Nr. 
Crt. 

Denumire 
Produs  

U.M
. 

Cantitate minima, pentru 12 
luni  

Cantitate maxima, pentru 12 
luni 

1 Aluat foietaj kg 2000.00 kg 3000.00 kg 

I.Livrarea produselor se va realiza de către ofertantul cîstigator - viitorul furnizor, pe baza 
comenzilor ferme emise de catre reprezentanții autorizați ai autoritații contractante, conform 
condițiilor descrise în secțiunea II, a prezentului caiet de sarcini.  

II. Specificații tehnice minimale  

1. Caracteristicile tehnice ale produselor solicitate sunt urmatoarele:  

Produs Caracteristici tehnice 

Aluat foietaj 

Caracteristici organoleptice 

Aspect:  Placa de aluat compacta, neteda, de consistență medie. 

Gust si miros: gust şi miros plăcut, caracteristic aluatului de foiataj crud. 

Culoarea- Alb-gălbui. 

 Consistenta: -  compactă. 

Aluatul să fie fraged cu foile ordonat stratificate, elastic, ușor de modelat.   

După coacere să fie asigurată desprinderea aluatului în foi suprapuse,  

aerat. 

Ambalat : Produsul este ambalat primar in polipropilenă de înaltă densitate, 
specific pentru păstrarea produsului la  -18ᵒC. Urmează ambalarea in folie BOPP 



 

transparentă, care se inscripționează automat cu datele de identificare a lotului. 
Greutatea netă  4 straturi a cite 1,2 Kg 

Transportarea: Este transportat in lăzi de masă plastică, curate, fără miros străin 
la temperatură negativă. 

2. Sistemul de asigurare a calității:  
a. Produsul va respecta standardele prezentate de ofertantul cîstigător în propunerea sa 

tehnică, cu respectarea cerințelor tehnice specificate în prezentul caiet de sarcini; 
b. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta 

standardele sau reglementarile nationale în vigoare; 
c. Calitatea produsului va fi atestată, la livrare prin prezentarea certificatului de calitate 

si conformitate sau a declaratiei de conformitate. 
3. Conditii de ambalare:  

a. Ambalajele trebuie sa asigure pastrarea integrității si calitații produsului pe timpul 
depozitării si transportării; 

b. Ambalajele trebuie sa fie curate, uscate, igienizate și fara mirosuri străine; 
c. In ambalajele de transport, produsul se așeaza într-un număr care să evite deformarea, 

deprecierea sau ruperea acestuia.  
4. Marcarea:  

a. Ambalajele vor fi marcate individual prin etichetare cu urmatoarele mentiuni:  
i. denumirea, adresa și nr. de telefon producatorului/distribuitorului,  

ii. denumirea produsului,  
iii. cantitatea nettă,  
iv. lista cuprinzand ingredientele, 
v. lista valorilor nutriționale ptr.100g produs finit,  

vi. condiții de depozitare,  
vii. data fabricației si termenul de valabilitate, respectiv mențiunea ”a se consuma 

de preferință înainte de …..” 
5. Transportul:  

a. Transportul se face cu mijloace care să asigure pe toata durata transportului păstrarea 
nemodificată a caracteristicilor nutritive, organoleptice, fizico-chimice si 
microbiologice.   

6. Conditii minime de garantie si conditii de livrare:  
a. Livrarea se va face pe baza de comanda scrisă, 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. Termenul de valabilitate va fi in funcție de fiecare tip de produs din aluat . La 
receptionarea mărfii, produsele vor fi in prima parte a termenului de valabilitate.  

Nota 1. Termenul de valabilitate este limita de timp in care produsul poate fi consumat si in care 
acesta trebuie sa-si mențină caracteristicile calitative prescrise, daca au fost respectate condițiile de 
transport, manipulare, depozitare. 

 Nota 2: SA ,,Moldtelecom’’ își rezervă dreptul de a refuza produsele care se află în partea a doua a 
termenului de garanție. Această masură se impune a fi luată pentru evitarea producerii toxinfecțiilor 
alimentare sau a altor afecțiuni determinate de calitatea necorespunzatoare a alimentelor. 

c. Comanda fermă de achiziție va fi transmisa furnizorului cu 2 zile înainte de data livrării, 
iar produsele vor fi livrate la sediul SA Moldtelecom, respectiv la adresa bd. Ștefan 
cel Mare 10, în intervalul orar 8.00.-12.30.  



 

d. Produsele livrate vor fi însoțite de urmatoarele documente:  
i. Factura fiscala  

ii. Aviz de însotire a marfii, cand este cazul; 
iii. Certificate de calitate si conformitate sau Declaratia de conformitate 
iv. Buletinul de analiza care sa ateste ca produsul corespunde prevederilor propunerii 

tehnice, respectiv  cerințelor tehnice minimale prevăzute în prezentul caiet de 
sarcini.  

e. Livrarea produselor se va face cu mijloace proprii ale ofertantului. 
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