
  INVITAȚIE DE PARTICIPARE

privind achiziționarea bunurilor -  ”Echipamente de lucru  ”  
                              (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție nr. 2/COP/2020
                               (tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante:  ÎS ”Fabrica de Sticlă din Chișinău”

2. IDNO: 1002600008924

3. Adresa: MD-2037   mun.Chișinău  , str.Transnistria nr.20  

4. Numărul de telefon/fax: 022473430

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante, unde se va putea obține acces la 

informație: achizitie@glass.md  ;   www.glass.md

6. Obiectul principal de activitate al Întreprinderii: producere

7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să 
participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor 
bunuri /servicii/lucrări:

Nr.
d/o

Denumirea
bunurilor/serviciilor/lucrăril

or solicitate

Unitate
a de

măsură
Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referință

Valoarea
estimată, lei
fără TVA

(se va indica
pentru

fiecare lot în
parte)

Echipamente de lucru 

Lotul 1

1.1 Costum de lucru buc. 340
Costum ce include pantaloni și scurtă.
Compoziţia fibroasă: 
- componența țesăturii 100% bumbac.
 Materialele, culorile, caracteristicele  și 
mărimile la solicitarea autoritățiii 
contractante

203700

Lotul 2

2.1

Scurta călduroasă de
iarnă buc. 204

Poliester 49%+Cotton 51%
Materialele, culorile, caracteristicele  și 
mărimile la solicitarea autoritățiii 
contractante

110500

Lotul 3

3.1 Costum sudor buc. 5
Costum format din scurtă și pantaloni. 
Scurta cu încheietoare centrală , cu bucle și 
nasturi. Pantaloni drepți cu inele la brîu 
pentru  curea.

Canvas 480 g / m2, are proprietăți ignifuge  
Mărimile la solicitarea autoritățiii 
contractante. 

3830
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Lotul 4

4.1 Costum de pîslă buc. 4

Materialele, culorile, caracteristicele  și 
mărimile la solicitarea autoritățiii 
contractante

1835

Lotul 5

5.1 Costum melisa buc. 2

Costum de lucru din material rezistent la 
uzură.
Materialele, culorile, caracteristicele  și 
mărimile la solicitarea autoritățiii 
contractante

535

Lotul 6

6.1
Chipiuri (culoare albastru

inchis)
buc. 22

Şapcă tip baseball cu reglarea 
circumferinţei prin benzi cu bolţuri şi 
orificii din material plastic, bumbac 100%
Pentru sezonul primăvara-vara 
Mărimele și modele la solicitarea 
autoritățiii contractante.

1870

Lotul 7

7.1
Pantaloni de iarna

(vătuiți)
buc. 320

Materialele, culorile, caracteristicele  și 
mărimile la solicitarea autoritățiii 
contractante

25920

Lotul 8

8.1 Bocani (bărbați) buc. 295

Materialele, culorile, caracteristicele  și 
mărimile la solicitarea autoritățiii 
contractante

120125

Lotul 9

9.1 Pantofi de lucru (femei) buc. 42

Materialele, culorile, caracteristicele  și 
mărimile la solicitarea autoritățiii 
contractante

13600

Lotul 10

10.1 Cizme de cauciuc buc. 2

Turnate din întreg, la solicitarea autoritățiii 
contractante

171

Lotul 11

11.1 Halat de lucru buc. 3

Materialele, culorile, caracteristicele  și 
mărimile la solicitarea autoritățiii 
contractante
Compozitie fibroasă  100% bumbac

433

Lotul 12

12.1 Manuși de tricotaj per. 13941

Mănuşi tricotate fără cusătură din poliester/ 
bumbac, manşeta elastic, pe palmă şi pe 
degete aplicaţii punctiforme albastre din 
PVC EN 420:2003

72019

12.2 Manuși sudor per. 66 EN 420; EN388; EN12477 3811

12.3 Manuși pîsla per. 74 Conform standardului 2651

12.4 Manuși brezent per. 372 Conform standardului 7750
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Lotul 13

13.1 Manuși dielectrice per. 12 Ty-38.306-5-63-97 432

Lotul 14

14.1 Minecari pentru protectie per. 384 Conform standardului 94080

Lotul 15

15.1 Respirator buc. 4056
la solicitarea autoritățiii contractante

33798

Lotul 16

16.1 Ochelari de protectie buc. 61
la solicitarea autoritățiii contractante

1810

Valoarea estimată totală 698869,00

8. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta
(se va selecta):

1) Pentru fiecare lot în parte;

9. Mărimile și culorile, precum și alte caracteristici pentru echipament se vor prezenta la 
semnarea contractului. 

10.Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020

11. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu este cazul

12. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr.

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: Nivelul 
minim/ 
Obligativ
itatea

12.1 Dovada înregistrării persoanei juridice, în 
conformitate cu prevederile legale din ţara în care
ofertantul este stabilit

Certificat/decizie de înregistrare a 
întreprinderii/extras din Registrul de Stat al 
persoanelor juridice - copie, confirmată prin 
aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului 
Operatorul economic nerezident va prezenta 
documente din ţara de origine care dovedesc forma
de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de
vedere profesional

DA

12.2 Prezentarea de dovezi privind conformitatea 
produselor, identificată prin referire la specificații 
sau standard relevant

copia originalului confirmată prin semnătura și 
ștampila ofertantului

DA

12.3 Informații generale despre ofertant original, confirmat prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei ofertantului, se prezintă potrivit 
Formularul informativ despre ofertant conform 
Formularului (F 1)

DA

12.4 Certificat privind detinerea unui cont bancar copie, confirmată prin aplicarea ștampilei și 
semnăturii participantului

DA

13. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea 
contractantă, precum şi familiarizea cu cerinţele documentelor se va efectua la adresa 
indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: ÎS ”Fabrica de Sticlă din Chișinău”
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Adresa: mun.Chișinău, str.Transnistria nr.20; email: achizitie@glass.md

Numele și prenumele Conducătorul grupului de lucru: Dora PALAMARI

14. Adresa  la  care  trebuie  prezentate  ofertele:    ÎS  ”Fabrica  de  Sticlă  din  Chișinău”,  
mun.  Chișinău, str.Transnistria   nr.20   

15. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

16. Locul evaluarii ofertelor: sediul ÎS ”Fabrica de Sticlă din Chișinău”
                    (adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse. 

17. Termenii și condițiile de livrare solicitați: în termen de 20 zile lucratoare de la semnarea
contractului  la  depozitul  beneficiarului.  Mărimile  pentru  echipament  se  vor  prezenta  la
semnarea contractului. Autoritatea contractanta își rezerveaza dreptul de a returna bunurile
neconforme s-au necalitative la livrare. 

18. Criteriul  de  evaluare  aplicat  pentru  adjudecarea  contractului:  Evaluarea  se  va  efectua
pentru fiecare   lot   la prețul cel mai scăzut cu corespunderea cerințelor solicitate.  

19.Termenul limită de depunere a ofertelor:

a) Depunerea ofertelor: -   pe adresa de email: achizitie@glass.md  
- până la: [ora exactă]   -   11:00
- pe: [data]     19.02.2020

Notă: Plicul sigilat si ștampilat va conține:
a. numele şi adresa ofertantului;
b. adresa  autorităţii contractante;
c. numărul procedurii de achizitie şi denumirea obiectivului; 

20. Locul evaluarii ofertelor: sediul ÎS ”Fabrica de Sticlă din Chișinău”
                    (adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse. 

21. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: 

Limba română 

22. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: 

- nu este cazul.

23.   Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru

Dora PALAMARI
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Formular informativ despre ofertant (F1)

 

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în
formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data: “___” _____________________ 20__

Licitaţia Nr.: _________________________ Pagina _____ din ____
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Ofertanți individuali

1. Informaţii generale

1.1. Numele juridic al ofertantului

1.2.
Adresa juridică a ofertantului în ţara 
înregistrării

1.3. Statutul juridic al ofertantului

 Proprietate

 Formă de organizare juridică

 Altele

1.4. Anul înregistrării ofertantului

1.5. Statutul de afaceri al ofertantului

 Agent local/Distribuitor al 
producătorului străin

 Intermediar

 Companie de antrepozit

 Altele

1.6.
Informaţia despre reprezentantul autorizat 
al ofertantului

 Numele

 Locul de muncă şi funcţia

 Adresa

 Telefon / Fax 

 E-mail

1.7. Numărul de înregistrare pentru TVA

1.8.
Numărul de identitate al ofertantului pentru
impozitul pe venit (pentru ofertanţii străini)
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