
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

1. Denumirea Întreprinderii: IS "Fabrica de Sticlă din Chișinău” 

2. IDNO: 1002600008924 

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

4. Numarul de telefon/fax; 060003737 

5. Adresa de e-mail și pagina web oficiala a întreprinderii: 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: producer 

8.Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitațile, să 

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

/servicii/lucrari: 

Nr. 

d/o 

Dcnumirea 
bunurilor 
solicitate 

Unitatea de 
măsură 

 
Cantitatea Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de 
referintă 

Valoarea estimată 
fără TVA, lei 

1 Lotul 1 

    

1.1 

Bloc pneumatic cod 
700.27055.100 

buc 
2 

Tipul pieselor compatibilă cu 
linia de paletizarea a paleților 

Emmeti 
 
 

300 000,00 
1.2 

Arc cod 07.35.032.105.0 buc 
10 

1.3 
Elastomer gasket cod 

10.92.040.050.0  
buc 10 

1.4 
Elastomer gasket cod 

10.91.063.053.0 
buc 10 

 Valoarea estimată totată 
 

300 000,00 

INVITATIA DE PARTIClPARE 

privind achizifionarca părților 

componente ale sistemelor de împachetare 

procedura dc achizitie LD nr. 12/LP-2022 

9. În cazul în care contractul este înăparțit pe loturi un operator economic poate 

depune oferta (se va selecia): 

1) Pentru lot întreg: 

2) Termenele și condițiile de livrare solicitați: DDP( INCOTERMS 2020). mun. Chisinau. 
str. Transnistriei 20. în termen dc 45 de zile de la semnarea contractului. 

3) Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022 

10. Prestarea serviciilor este rezervată unei anumite profesii în 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 selecție; nivelul minim ( nivelurile 

minime) al (ale) cerinților eventual impuse: 

http://www.glass.md/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. d/o Descrierea criteriului/cerintei 

 

Mod de demonstrare a indeplinirii 
criteriului/cerintei: 

Nivelul 
minim/ 

Obligativitat 

ea 

1 Declarația privind neincadrarea in 
situațiile prevăzute la art. 16 alin.(2) lit. 
a) din Legea nr. 246/2017 cu privire la 
întreprinderea de stat și intreprinderea 
municipals* 

Original, confirmat prin aplicarea 

semnăturii a Participantului. 
1 Conform Anexei nr 5 al I 

Regulamentul privind achiziționarea 

bunurilor. lucrarilor și serviciilor la 

întreprinderea de stat 

DA 

2 

Formularul ofertei F3.1 Oferta conform Formulctrului F.3.1, 

semnată și ștampilată de persoana 

autorizată (valoarea ofertei fără TVA 

A) 

DA 

3 
Specificatii tehnice și pret (F 4.1 și F 
4.2) 

Original, confirmat prin aplicarea 

semnaturii și ștampilei a 

Participantului. 

DA 

4 Formularul informativ despre ofertant* 
Conform Formularului F.3.4 DA 

5 Certificat de atribuire a contului bancar* 

Copie confirmată prin aplicarea 

semnaturii și ștampilei a 

Participantului. 

DA 

6 Dovada inregistrării persoanei juridice. 

în conformitate cu prevederile legale din 

țara in care OE este stabilit* 

Certificat/ decizie de înregistrare a 

întreprinderii/extras din Registrul de 

Stat al persoanelor juridice- copie, 

confirmată prin aplicarea semnaturii 

si stampilei OE. 

DA 

7 
Garanția pentru oferta* 1 % din valoarea ofertei fără TVA, 

emisă de о bancă comercială 

DA 

8 
Certificat privind lipsa restanților fața de 

buget* 

* 

copie - eliberată de Inspectoratul 

Fiscal ________  

DA 

 
*pentru rezidenții RM    

12. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (daca este cazul specificați dacă se  va  

utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achizitic sau licitația electronică): nu se aplica 

13. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarca contractului: cel mai mic pret 
 
14. Termenul limită de depunere/dcschiderc a olertelor este: 

Dcpunerea olertelor- pana la 09:00, data de 22.02.2022 

Dcschiderca ofertelor- ora 11:00, data de 22.02.2022 
 

15. Adresa la care trcbuic transmise ofertele: ÎS „ Fabrica de Sticlă din 

Chișinău” municipiul Chișinau, str. Transnistrici 20 

Ofertele se prezintă în limba românî insoțite de documente obligătorii, sigilate în plic  cu 

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

Chișinău” 

16. Termenul de valabilitatc a ofertelor: 30 de zile 
 
17. Locul deschiderii ofertelor: sediul ÎS „ Fabrica de Sticlă din Chișinău” 
Ofertele întărziate vor fi respinse. 

18. Persoancle autorizate să asiste la desehidcrea ofertelor: 

Pe perioada pandemiei, Operatorii Econoinici sau reprezentanții acestora nu pot participa la 

deschiderea ofertelor. Operatorii Econoinici vor fi informați prin e-mail sau scrisoare 

recomandată despre reznltatele procedurii. 

19. Limba sau limbil în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: 
română. 

 

 
 



  20. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 

anunţ : nr.27-33 (8071-8077) din 28.01.2022 

  21.În cadrul procedurii de achizitie publica se va utiliza/accepta: 

 

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 electronica Se accepta 

platile electronice Se accepta 

 

Conducătorul grupului de lucru:Dora Palamari 


