CAIET DE SARCINI
privind achiziționarea formelor set
”11” iunie 2021
1. Denumirea întreprinderii: ÎS "Fabrica de Sticlă din Chișinău"
2. IDNO: 1002600008924

Digitally signed by Vlaico Nicoleta
Date: 2021.06.11 14:43:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

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

1. GENERALITATE:

Prezentul caietul de sarcini este parte integranta a procedurii de achiziție a formelor set pentru anul
2021, procedura lansată de către Î.S. “Fabrica de sticla din Chișinău” în scopul de a asigura creșterea gradului
de transparența în atribuirea achiziției (formelor set).
Pot să participe la aceasta procedura, publicată în Monitorul Oficial și pagina web a Întreprinderii
www.glass.md, Operatorii Economici, depun oferte în plic închis și sigilat cu semnătura și stampila, pana la
data limita de 01 iulie 2021, ora 09:00.
2. OBIECTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI
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Lotul 1

Unitatea de
măsură

Cantit
atea

Passata CFS III-53-720

set

1

Bordo BVS 750 ml

set

1

Călărași Ember-2 P-40-2-500

set

1

Inele de gît1295,2060,1949,2088,2015
Plunjor

buc

250

buc

40

Răcitor

buc

30

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referință
Tipul matricei compatibilă cu
Emhart IS-8-2(5 ½)
Tipul matricei compatibilă cu
Emhart IS-8-2(5 ½)
Tipul matricei compatibilă cu
Emhart IS-8-2(5 ½)
Inele de gît1295,2060,1949,2088,2015
Plunjor
Răcitor

Toate matricele vor fi compatibile cu Emhart IS-8-2 (5 ½)
Durata de funcționare- 20 milioane bucăți/ set ( numărul maxim de instalări 20)
Garanția Operatorului Economic pentru matrice- 5 milioane bucăți/ set
3. CERINȚE OBLIGATORII: solicitate de
Autoritatea Contractantă, Operatorilor Economici în vederea achiziționării formelor/ set
Bunurile materiale vor fi eliberate în baza Comenzii Cumpărătorului, care vor fi însoțite de certificat
de calitate.
Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producție, un procedeu special, o marca de
fabrica sau de comerț, o licența de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurința a tipului
de produs și nu au ca scop favorizarea sau eliminarea anumitor furnizori sau a anumitor produse. Aceste
specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.
Conform prevederilor legislației, Bunurile Materiale solicitate, vor fi ambalate și sigilate de către
producător, iar pe ambalajul acestora vor fi aplicate elemente de identificare și de siguranța și se vor
inscripționa caracteristicile tehnice complete ale produselor.
4. MODUL OBLIGATORIU DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE, DE CĂTRE
OFERTANȚI:

Oferta tehnică va conține descrierea detaliată a indicilor, GOST-uri a materialelor ce urmează a fi
livrate.
Ofertantul are obligația de a dovedi conformitatea tuturor materialelor ofertate cu cerințele prevăzute
în prezentul Caiet de sarcini. În acest scop, propunerea tehnică va conține, în mod obligatoriu, va fi
confirmată de specificații tehnici al Ofertantului, prin care ofertanții vor demonstra concordanța
specificațiilor tehnice propuse de ei cu cerințele stipulate în acesta. Comentariul va conține:
a) descrierea caracteristicilor tehnice complete ale bunurilor materiale solicitate în tabelul prezentului,
cu specificarea corectă a originii / modului de fabricație,
b) descrierea completă și corectă a modului de sigilare/ ambalare/ marcare;
c) asumarea, de către ofertant, a obligativității transportului, cu mijloace proprii adecvate și pe propria
cheltuială, a produselor, până la destinația finală indicată de beneficiar precum și a operațiunilor de
descărcare-manipulare, în vederea predării acestora, persoanei desemnate pentru primirea lor;
c) asumarea disponibilității ofertantului de a livra, în cadrul uneia sau mai multor comenzi, orice tip
de produs din cele menționate la punctul 2 al prezentului caiet de sarcini, în orice cantitate comandată, prin
raportarea numai la cantitățile specificate pe fiecare poziție a tabelului prezentului;
Prin propunerea tehnică, ofertanții vor trebui să-și asume, în scris, angajamentul explicit al livrării
bunurilor materiale solicitate prin prezentul Caiet de sarcini, până la concurența cantităților maxime
specificate la punctul 2 al prezentului caiet de sarcini, cu referire la toate cerințele tehnice obligatorii și în
condițiile respectării, cel puțin, a solicitărilor minime impuse prin acesta.
5. RECEPȚII, INSPECȚII ȘI TESTE
Recepția provizorie a produselor livrate va consta în verificarea – de către reprezentantul achizitorului
desemnat, pe baza comenzii emise, a denumirilor și cantităților produselor primite, precum și a prețurilor
unitare și a prețului total din factura. Toate operațiunile sunt specifice și vor fi consemnate în Actul de
predare-primire.
Recepția provizorie a bunurilor materiale se va putea efectua numai dacă factura emisa va avea
anexate toate documentele însoțitoare obligatorii: aviz de însoțire, certificat de calitate, copia declarației
de export, proforma -invoice și alte documente solicitate.
Dacă vreunul din bunurile materiale inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, Autoritatea
Contractantă are dreptul sa îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului, de
a înlocui produsul refuzat, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data respingerii.
Nota 1. Autoritatea contractanta nu va admite nici un produs, din categoria celor care sunt
menționate la punctul 2 al prezentului caiet de sarcini care prezintă următoarele caracteristici:
Bunurile materiale, care au ambalaje deteriorate.
Bunurile materiale, care nu respectă specificațiile tehnice descrise în prezentul caiet de sarcini;
Bunurile materiale, care nu respecta standardele de calitate,GOST-urile și alți indici tehnici.
6. Modalitatea de plata
Contravaloarea produselor comandate și recepționate se va achita în termen de 60 zile de la data emiterii
facturii, conform prevederilor legislației în vigoare.
Nota 2. Autoritatea contractanta permite depunerea autorizațiilor și licențelor solicitate în copie
lizibila cu mențiunea „conform cu originalul” sau în copie legalizată.
Nota 3. În mod obligatoriu ofertanții vor întocmi oferta financiară pentru toate produsele prevăzute
în oferta tehnică, nu să acceptă oferte parțiale.
Conducătorul Grupului de lucru

Nicoleta VLAICO

