
  INVITAȚIE DE PARTICIPARE

privind achiziționarea _  produselor petroliere  _  
                              (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție nr. 1/LP/2020 - licitație publică     
                                                                                                      (tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante:  ÎS ”Fabrica de sticlă Chișinău”

2. IDNO: 1002600008924

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

4. Numărul de telefon/fax: 022473430

5. Adresa de e-mail autorității contractante: achizitie@glass.md

6. Informația cu privire la documentația de atribuire poate fi accesată pe site-ul 
Întreprinderii:  www.glass.md.

7. Obiectul principal de activitate al Întreprinderii: producere

8. 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/lucr

ărilor solicitate

Unitatea
de

măsură
Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referință

Notă

Lotul 1

Motorină standard litri 30 000 SM EN 590+A1:2017  în vrac

Lotul 2

Benzină Premium–95 litri 5 500 carduri, SM  EN 228+A1:2017 card

Motorină aditivata litri 10 000 carduri, SM EN 590+A1:2017 card

Lotul 3

Gaz petrolier lichefiat
GPL

litri 32 000 SM SR EN 589+A1:2016

9. 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) Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 

Termenii de livrare – pe perioada anului 2020 
Pentru lotul nr.1 - potrivit necesităților, la solicitarea beneficiarului în termen de 24 ore 
Pentru lotul nr.2 și lotul nr.3 – potrivit necesităților la stațiile PECO 

 Condițiile de livrare – 
Lotul nr.1 - DDP, mun. Chişinău, str. Transnistria, 20
Lotul nr.2 și lotul nr.3 - la stațiile PECO pe tot parcursul anului 2020

Condițiile de plată – 30 de zile după livrare și emiterii facturii fiscale

Termenul de valabilitate a contractului:  -  31.12.2020
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10.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____________

                                                                      (se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

11. 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/

Obligati-
vitatea

11.1 Declarație privind neîncadrarea 
în situațiile prevăzute la art.16 
alin.(2) lit..a) al Legii 
nr.246/2017 cu privire la 
întreprinderea de stat și 
întreprinderea municipală

original, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
ofertantului, se prezintă potrivit conform formularului 
(anexă F 3.3)

DA

11.2 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

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

copia originalului confirmată prin semnătura și ștampila 
ofertantului

DA

11.4 Oferta original, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
ofertantului, se prezintă potrivit conform formularului 
(F3.1 anexă)

DA

11.5 Informații generale despre 
ofertant

original, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
ofertantului, se prezintă potrivit Formularul informativ 
despre ofertant conform Formularului (F 3.4 anexă)

DA

11.6 Certificat privind detinerea unui 
cont bancar

copie, confirmată prin aplicarea ștampilei și semnăturii 
participantului

DA

11.7 Certificat privind lipsa sau 
existența restanțelor față de 
bugetul public național eliberat 
de către Serviciul Fiscal de Stat

copie, confirmată prin aplicarea ștampilei și semnăturii 
participantului

DA

11.8 Raportul financiar copie, confirmată prin aplicarea ștampilei și semnăturii 
participantului

DA

11.9 Lichiditatea generală
original, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
ofertantului 

Lichiditate generală (active circulante/datorii curente × 
100 ): Autoritatea contractantă stabileşte drept cerinţa 
minimă ca valoarea indicatorului    respectiv să fie peste 
100 procente;

DA

11.10 Prezentarea actului ce atestă 
dreptul de a livra/ presta bunuri/
servicii

Licență de activitate – copie – confirmată prin semnătura 
şi ştampila ofertantului sau
Autorizația de funcționare – copie – confirmată prin 
semnătura şi ştampila ofertantului.

DA

11.11 Specificația tehnică (F4.1) original, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
ofertantului, se prezintă potrivit conform formularului  

DA
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(anexă)

11.12 Specificația de preț (F4.2) original, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
ofertantului, se prezintă potrivit conform formularului  
(anexă)

DA

11.13 Specificația de preț, discount 
(F4.3)

original, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
ofertantului, se prezintă potrivit conform formularului  
(anexă)

DA

11.14 Garanția pentru ofertă 1%  Garanţia pentru oferta (Garanția bancară) (F3.2) DA

12.Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu sunt

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

14.Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum 
și ponderile lor: Nu sunt

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

15.Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

a) Depunerea ofertelor: -  
- până la: [ora exactă]   -   09:00
- pe: [data]     -    06.03.2020

b) deschiderea ofertelor  
- la: [ora exactă]  09:30
- pe: [data] -    06.03.2020

16.Adresa la care trebuie transmise cererile de participare:  achizitie@glass.md

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

Ofertele se prezintă în limba romană însoțite de documentele obligatorii solicitate potrivit p.11 se     
sigilează în plic cu indicarea nr. procedurii și se prezintă la sediul ÎS ”Fabrica de Sticlă     
Chișinău”     

17.Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

18.Locul deschiderii ofertelor: sediul ÎS ”Fabrica de Sticlă Chișinău”
                    (adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

19.Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor.

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

Limba romînă 

21. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: 
nu este cazul

22.Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un 
astfel de anunţ:__Monitorul Oficial nr. 7-13 (7336-7342) 17 ianuarie 2020 și prelungit potrivit 
comunicatului din  14.02.2020 pe site-ul   glass.md  

3



23.Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 

  către monitorul oficial potrivit scr. nr.4 din 03.01.2020 
                                        (se specifică da sau nu)

24.Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.
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