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  INVITAȚIA DE PARTICIPARE 

privind achiziționarea serviciilor  de catering 

prin procedura de achiziție LD nr. LD 31/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 

serviciilor solicitate 

Unitatea 

de măsură 

Cantitat

ea 

Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referință 

Valoarea 

estimată 

fără TVA 

1  Lotul 1 
  
    

1.1 55500000-5 Servicii de catering Buc. 58 400 

Cerințe tehnice: 

- asigurarea, pregătirea, prepararea şi 

livrarea zilnică a hranei pentru angajații 

întreprinderii, în cantitățile şi conținutul 

caloric stabilit prin normele de hrană 

prevăzute în legislația în vigoare şi conform 

meniului anexat 

- comanda pentru numărul de porții (pentru 

angajați) ce vor trebui preparate şi servite se 

va efectua în prealabil până la orele 10:00 a 

zilei anterioare. 

Prepararea/distribuirea 

- Prepararea si distribuirea hranei se va face 

7 zile pe săptămână, 

Distribuirea hranei la Întreprinderea 

de Stat Fabrica de Sticlă, se va face la ora 

11:30, 19:30, conform meniului anexat. 

Zilnic, o probă din hrana preparata și 

distribuită, de la meniul servit, ce va 

constitui cantitatea unei porții de persoana 

va fi pusă la dispoziția personalului 

desemnat de directorul Instituției, pentru a fi 

verificată şi păstrată în frigider 

corespunzător timpului necesar. 

Prestatorul se obligă să asigure prepararea 

hranei din produse de calitate, însoțite 

obligatoriu de certificate: 

- certificat sanitar-veterinar pentru produsele 

de origine animaliere, pește, miere, produse 

lactate şi ouă); 

- certificat de inofensivitate (pentru 

produsele 

non-animala: legume, fructe, băcănie, 

cofetărie etc.), 

- certificate de calitate şi conformitate 

(pentru 

toate tipurile de produse) 

conform legislației sanitare (Legea 10-XVI 

privind supravegherea de stat a sănătății 

publice din 03.02.2008); 

2 336 000,00 
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În procesul de preparare se va tine cont de: 

* conţinut crescut de grăsimi, zahăr, sare; 

* condiţiile igienico-sanitare prevăzute de 

actele normative în vigoare pentru 

depozitarea şi păstrarea produselor 

agroalimentare, respectiv pentru distribuția 

hranei; 

Standarde de asigurare a calităţii: 

- certificatele, emise de organisme 

independente, prin care se atestă faptul că 

operatorul economic respectă anumite 

standarde de asigurare a calităţii, acestea 

trebuie să se raporteze la sistemele de 

asigurare a calităţii, bazate pe seriile de 

standarde europene relevante, certificate de 

organisme conforme cu seriile de standarde 

europene privind certificarea, sau la 

standarde internaţionale pertinente, emise de 

organisme acreditate; 

- deţinerea certificatului ISO 22000:2005, 

sistemul de management al Siguranţei 

Alimentului; 

- deținerea certificatului HACP (Hazard 

Analysis Critical Control Point); 

- prezintă certificate de inofensivitate a 

produselor sau asigură sub răspundere 

proprie inofensivitatea produselor livrate 

Transportarea/livrarea: 

- Transportarea se va efectua cu mijloace de 

transport specializate ce corespund normelor 

de igiena şi temperatura însoțite de 

autorizaţie sanitar - veterinară şi echipament 

sanitar de protecție (Legea nr. 78 din 

18.03.2014 privind produsele alimentare, art. 

15 pct.3, Legea nr. 221 din 19.10.2007 

privind activitatea sanitar veterinara); 

- Produsele vor fi transportate în recipiente 

de unică folosință pe porție cu tacîmuri, în 

conformitate cu normele de igiena în 

vigoare; 

- La livrare se va prezenta fișa de însoțire a 

alimentelor care va fi semnată de către 

reprezentanții prestatorului şi/sau de altă 

persoană calificată împuternicită prin ordin; 

Valoarea estimativă totală 
3 675 091,00 

lei 

 

8. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune 

oferta (se va selecta): 

1) Pentru un singur lot; 

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/ 



3 

Obligat

ivitatea 

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 

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 

6 

Scrisoare de garanție bancară Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru 

ofertă in valoare de 1 %(emisă de o bancă 

comercială)Conform Formularului F.3.2 

DA 

7 

Demonstrarea experienței operatorului 

economic în domeniul de activitate aferent 

obiectului contractului ce urmează a fi atribuit 

Declarație privind experiența similară - a) 

încheierea și îndeplinirea unui contract cu 

o valoare nu mai mică de 25% din valoarea 

viitorului contract. sau b) valoarea 

cumulată a tuturor contractelor executate în 

ultimii 5 ani de activitate să fie egală sau 

mai mare decât valoarea viitorului 

contract. Se prezintă copia contractului și a 

documentelor ce atestă îndeplinirea 

acestuia confirmate prin semnătura și 

ștampila ofertantului (facturi fiscale și/sau 

acte de verificare a decontărilor). 

DA 

8 

Certificat de înregistrare a întreprinderii copie – emis de Camera Înregistrării de 

Stat (Ministerul Dezvoltării 

Informaționale), confirmată prin aplicarea 

semnăturii și ștampilei a participantului 

DA 

9. 
Certificat de efectuare sistematică a plății 

impozitelor, contribuțiilor 

copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal 

(valabilitatea certificatului – conform 

cerințelor Inspectoratului Fiscal al 

Republicii Moldova) 

DA 

10. 
Autorizația sanitar-veterinară de funcționare a 

agentului economic participant, eliberată de 

ANSA 

copie – confirmată prin semnătura  şi 

ștampila ofertantului 

DA 

11. 
Autorizația sanitar-veterinară pentru unitatea de 

transport a agentului economic participant, 

eliberată de ANSA 

copie – confirmată prin semnătura  şi 

ștampila ofertantului 

DA 

12. 
Autorizația sanitar-veterinară a depozitului a 

agentului economic participant 

copie – confirmată prin semnătura  şi 

ștampila ofertantului 

DA 

13. 
Demonstrarea accesului la personalul necesar 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului 

contractului ce urmează a fi atribuit (personalul 

de specialitate care va avea un rol esențial în 

îndeplinirea acestuia 

- declarația privind numărul suficient de 

bucătari atestați la pregătirea bucatelor; 

- lucrătorii să dețină controlul medical cu 

permisiunea de a activa în domeniul 

respectiv și minimul sanitar; 

DA 
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 - lucrătorii vor respecta toate cerințele 

sanitaro – igienice la pregătirea, păstrarea, 

realizarea produselor; 

- lucrătorii vor respecta regulile de 

protecție a muncii. 

14. 
Certificatul de înregistrare oficiala 

pentru siguranța alimentelor, pentru 

prestări servicii alimentație publică 

cu specificarea termenului de 

valabilitate, eliberat de ANSA. 

Copie confirmată prin aplicarea semnăturii 

și ștampilei participantului 

DA 

15. 
Garanția de bună execuție a contractului la 

încheierea contractului 

10 % din valoarea contractului fără TVA DA 

16. 
Meniul Lista meniurilor de perspectivă 

pentru 10 zile de alimentație, 

-La descrierea meniului vor fi 

indicate alimentele şi produsele 

folosite la prepararea bucatelor 

pentru fiecare zi, conținutul de 

proteine, grăsimi şi conținutul de 

carbohidrați (g), valoarea energiei 

(calorii), cantitatea de sare (g) 

cantitatea de lichid (L), cu 

respectarea normelor fiziologice de 

consum per zi pentru un lucrători 

 

17. 
Alte cerințe Prestatorul se obligă să asigure prepararea 

hranei din produse de calitate, însoțite 

obligatoriu de certificate: 

- Certificat sanitar-veterinar F2 pentru 

produsele de origine animalieră, pește 

miere, produse lactate și ouă; 

- Certificat de inofensivitate (pentru 

produsele non-animale: legume, fructe, 

băcănie, cofetărie etc.); 

- Conform legislației sanitare (Legea 10-

XVI privind supravegherea de stat a 

sănătății publice 

03.02.2008); 

- Certificate de calitate și conformitate 

(pentru toate tipurile de produse). 

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  08:30, data 14.09.2021  

- Deschiderea ofertelor- ora 09:00, data 14.09.2021 

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: 60 de zile 

16. Locul deschiderii ofertelor: sediul ÎS ,, Fabrica de Sticlă din Chișinău” 
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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. 197-201 (7907-7911) din 20 august 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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