
1 

 
  INVITAȚIA DE PARTICIPARE 
privind achiziționarea autovehiculului 

prin procedura de achiziție COP 23/LP-2021 
 

1. Denumirea întreprinderii: ÎS "Fabrica de Sticlă din Chișinău" 

2. IDNO: 1002600008924 

3. Adresa: mun. Chișinău, str. Transnistria, 20 

4. Adresa de e-mail și pagina web oficială a întreprinderii: achizitie@glass.md 

5. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de 

atribuire: 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 Cod CPV Denumirea bunurilor 

solicitate 
Unitatea 

de măsură 
Cantit
atea 

Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de 

referință 

Valoarea 
estimată fără 

TVA 

1  Lotul 1 
  
    

1.1 34100000-8  Automobil de teren buc 1 Conform anexei nr.1  399 000.00 

Valoarea estimativă totală 399 000.00 

 
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; 
2) Termenele și condițiile de livrare solicitați: DDP( INCOTERMS 2020), mun. Chișinău, str. 

Transnistriei, 20 
3) Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021 

9. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de 
lege sau al unor acte administrative (după caz): nu este cazul 

10. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot 
determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) 
al (ale) cerințelor eventual impuse: 

Nr. 
d/o Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 

Nivelul 
minim/ 

Obligativitat
ea 

1 

Declarația privind neîncadrarea în 
situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit. a) 
din Legea nr. 246/2017 cu privire la 
întreprinderea de stat și întreprinderea 
municipală 

Original, confirmat prin aplicarea 
semnăturii  a Participantului. Conform 
Anexei nr. 5 al Regulamentul privind 
achiziționarea bunurilor, lucrărilor și 
serviciilor la întreprinderea de stat 

DA 

2 Formularul ofertei F3.1 
Oferta conform Formularului F.3.1, 
semnată de persoana autorizată 
(valoarea ofertei fără TVA) 

DA 



2 

3 Specificații tehnice și preț (F 4.1 și F 4.2) Original, confirmat prin aplicarea 
semnăturii a Participantului. DA 

4 Formularul informativ despre ofertant Conform Formularului F.3.7 DA 

5 Certificat de atribuire a contului bancar 
Copie – confirmată prin aplicarea 
semnăturii a Participantului. DA 

11. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza 
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică 

12. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț 
13. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor este:  

- Depunerea ofertelor- până la 09:00, data 24.05.2021  
- Deschiderea ofertelor- ora 09:30, data 24.05.2021 

14. Adresa la care trebuie transmise ofertele:  ÎS ,, Fabrica de Sticlă din Chișinău” mun. 
Chișinău, str. Transnistriei, 20 

Ofertele se prezintă în limba română însoțite de documentele obligatorii, sigilate în plic cu 
indicarea numărului procedurii, cu prezentarea la sediul ÎS ,, Fabrica de Sticlă din 
Chișinău” 

15. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile 
16. Locul deschiderii ofertelor: sediul ÎS ,, Fabrica de Sticlă din Chișinău” 

Ofertele întârziate vor fi respinse.  
17. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  

Pe perioada pandemiei, Operatorii Economici sau reprezentanții acestora nu pot participa la 
deschiderea ofertelor. Operatorii Economici vor fi informați prin e-mail sau scrisoare 
recomandată despre rezultatele procedurii. 

18. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română 
19. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un 
astfel de anunț: Monitorul Oficial nr. 117-121 (7827-7831) din 14 mai 2021 
20. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: 

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de 
participare 

Se acceptă 

sistemul de comenzi electronice NU 
facturarea electronică Se acceptă 
plățile electronice Se acceptă 

 
 
Conducătorul grupului de lucru:  Nicoleta VLAICO      _________________           
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