
INVITAȚIA DE PARTICIPARE 

privind achiziționarea laptelui de vaci pasteurizat pentru condiții 

nocive pentru lucrătorii întreprinderii 

prin procedura de achiziție LD 9/LP-2022 

1. Denumirea intreprinderii: Î.S. "Fabrica de Sticlă din Chisinau” 

2. IDNO: 1002600008924 

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

4. Numarul de telefon: 060003737 

5. Adresa de e-mail și pagina web oficiala a intreprinderii: achizitie@glass.md 

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

              atribuire: www.glass.md 

7. Obiectul principal de activitate al intreprinderii: producere 

8.  

 

 

9. e 

    Cumparatorul invita operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitatile, sa   

participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea urmatoarelor 

bunuri /servicii/lucrari: 

 

  __________  _  
Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor 

solicitate 
Unitatea de 

măsură 
Cantitatea Specificarea tehnică deplină 

solicitate, Standarde de referinta 
Valoarea estimată,lei  lei 

fără TVA 

1 15511100-4 Lotul 1 
    

1.1 15511100-4 Lapte pasteurizat 2.5% pас. 75 000 

HG 611.din 05.07.2010,GOST 

13277-79, (2,5%) ambalat in 

pachete de polietilena 0,5 L, 

livrare zilnica, ora 07:30 ( 

excepție zile de odihna) Termen 

de valabilitate- nu mai puțin de 

72 ore din data fabricării. 
Comanda se va efectua zilnic 

pentru ziua urmatoare, cu 

solicitarea cantitați necesare 

(aproximativ 100- 120 bucăți 

zilnic) 
Cantitatea necesara pentru zilele 

de sambata și duminica va fi 

comandata vineri. 
Tara OE va fi retumata dupa 

fiecare fumizare succesiva. 

450 000,00 

Valoarea estimative totals 450 000,00 

9. In cazul in care contractul este imparfit pe loturi un operator economic poate depune 

ofertă (se va selecta):  
1) Pentru lot întreg; 

2) Termenele și condifiile de livrare solicitafi: DDP( INCOTERMS 2020), mun. Chișinău, str. 

Transnistriei 20 
3) Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022 

10. Prestarea serviciului este rezervata unei anumite profesii in temeiul unor acte cu putere de 

lege sau al unor acte administrative (după caz): nu este cazul 

11. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot 

determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecșie; nivelul minim (nivelurile minime) 

al (ale) cerințelor iventual impuse: 

mailto:achizitie@glass.md
http://www.glass.md/


 
 

 

 

d/o Descrierea criteriului/cerinjei 
Mod de demonstrare a indeplinirii 

criteriului/cerinfei: 

Nivelul 

minim/ 

Obligativitat 

ea 

1 

Declarația privind neincadrarea in situajiile 

prevazute la art. 16 alin.(2) lit. a) din Legea nr. 

246/2017 cu privire la intreprinderea de stat și 

intreprinderea municipală 

Original, confirmat prin aplicarea 
semnaturii a Participantului. 
Conform Anexei nr. 5 al 
Regulamentul privind achizifionarea 
bunurilor, lucrarilor fi serviciilor la 
intreprinderea de stat 

DA 

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

DA 

3 Specificapi tehnice și prej (F 4.1 și F 4.2) Original, confirmat prin aplicarea 
semnaturii a Participantului. 

DA 

4 Formularul informativ despre ofertant 
Conform Formularului F.3.4 

DA 

5 Certificat de atribuire a contului bancar 
Copie - confirmata prin aplicarea 

semnaturii a Participantului. 
DA 

7 
Valoarea minima (suma) a unui contract 

individual indeplinit pe parcursul perioadei 

indicate (numarul de ani) 

3 ani 
DA 

8 

Certificat de înregistrare a Întreprinderii copie - emis de Camera Inregistrarii 
de Stat (Ministerul Dezvoltarii 
Informaționale), confirmata prin 
aplicarea semnaturii și ștampilei a 
participantului 

DA 

9 

Certificat de conformitate/ Declarafia de 

Conformitate (pentru produsele lactate) 
Eliberat de Organismul de certificare 
acreditat in sistemul National de 
Acreditare - confirmata prin ștampila 
și semnatura participantului 

DA 

10 Recomandari la contractele prezentate pentru 

demonstrarea bunei executării in ultimii 3 ani. 

Copia - confirmata prin semnatura și 
ștampila ofertantului DA 

11. 
Certificat de deținere a laboratorului pentru 

produsele din lactate 

copie - confirmata prin semnatura și 
ștampila ofertantului 

DA 

12. Certificat de efectuare sistematica a plății 

impozitelor, contributiilor 

copie - eliberat de Inspectoratul 
Fiscal (valabilitatea certificatului - 
conform cerinfelor Inspectoratului 
Fiscal al Republicii Moldova) 

DA 

13. 

Autorizafia sanitar-veterinara pe unitate de 

transport sau Pașaport sanitar al transportului 

copie - confirmata prin semnatura și 
ștampila ofertantului 

DA 

12. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (daca este cazul specificafi daca se va utiliza 

acordul-cadru, sistemul dinamic de achizifie sau licitafia electronica): nu se aplica 

2 

13. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț 

14. Termenul limita de depunere/deschidere a ofertelor este: 

Depunerea ofertelor- pană la 09:00, data 21.02.2022 

 Deschiderea ofertelor- ora 11:00, data 21.02.2022 

15. Adresa la care trebuie transmise ofertele: ÎS „ Fabrica de Sticlă din Chișinău” mun. 

Chisinau, str. Transnistriei 20 



 

Ofertele se prezinta in limba romana insotite de documented obligatorily sigilate in plic cu 

indicarea numarului procedurii, cu prezentarea la sediul ÎS „ Fabrica de Sticlă din 

Chișinău” 

16. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile 

17. Locul deschiderii ofertelor: sediul Î.S. „ Fabrica de Sticlă din Chișinău” 
Ofertele intarziate vor fi respinse. 

18. Persoanele autorizate sa 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 
recomandata despre rezultatele procedurii. 

19. Limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română 

20. Data publicarii anunfului de intenție sau, dupa caz, precizarea ca nu a fost publicat un astfel 

de anunf: Monitorul Oficial nr. 27-33(8071-8077) din 28.01.2022 

21. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: 

 
 

 
 
 
 
 
Conducatorul grupului de lucru: Dora PALAMARI 

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 

depunerea electronica a ofertelor sau a cererilor de 
participare 

Nu  se acceptă HG 351 cap VII  pct 70 
 

sistemul de comenzi electronice NU 

facturarea electronics Se acceptă 

platile electronice Se acceptă 


