
                                 Anexa nr.1  

la Regulamentul privind achiziționarea bunurilor,  

lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat 

 

 

INVITAȚIA DE PARTICIPARE 

 

privind achiziționarea  Servicii de reparație capitală și modernizare a strungului 

prin procedura de achiziție Licitația deschisă nr.23/LP-2022 
 

1. Denumirea întreprinderii: ÎS "Fabrica de Sticlă din Chișinău” 

2. IDNO: 1002600008924 

3. Adresa: Chișinău, str. Transnistria 20 

4. Numărul de telefon/fax: 022 473744; 060003737 

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

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la 

documentația de atribuire: 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. 

crt. 

Denumirea 

bunurilor/serviciilor/

lucrărilor solicitate 

Unitatea 

de măsură 

Cantita

tea 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată, standarde de referință 

Valoarea 

estimată 

(fără 

TVA), lei 

1. Lotul 1     

1.1 Servicii de reparatie 

capitală și 

modernizare a 

strungului 

16A20Ф3 cu CNP 

buc  1 
CNC NC201M 

Cartela semnalerol de intrari 

Cablu intrari 

Cartela semnalelor de iesiri 

Cablu iesiri (10 m) 

Pulse encoder manual 

Encoder al axei Z-2500 

Encoder al axei Z-2500 

Encoder al universului S-1000 

Cablu 4x2 pentru encodere (40m) 

Set conectoare CNC NC201M 

Servo motor 3,8kWaxa Z 380V 

Servo driver 3 phase axa Z380V 

Servo motor 3,8kWaxa Z 380V 

Servo driver 3 phase axa Z380V 

Spindle servo motor 11 kw 6000RPM  

380V 

Spindele servo driver 3 phase 380V 

396 580.00 



Rezistente de franare 

Cabluconexine motor-driver (6 set) 

Accesorii (fir electric,cleme,demaroare, 

relee, 

intrerupatoare,automat,cablu.papuci, 

scame,ect) 

Dezmembrarea strungului 

Curatirea componentilor strungului 

Vopsirea strungului 

Asamblarea strungului 

Elaborarea scemei electrice 

Montarea electrică 

Elaborarea programei de legătură  

strung-CNC 

Ajustarea și testarea strungului 
 

2. 

 

Lotul 2     

2.1. Servicii de reparatie 

capitală și 

modernizare a 

strungului 

16M30Ф3 cu CNP 

buc 1 
CNC NC201M 

Cartela semnalerol de intrari 

Cablu iesiri (10 m) 

Cartela semnalelor de iesiri 

Cablu iesiri (10 m) 

Pulse encoder manual 

Encoder al axei Z-2500 

Encoder al axei Z-2500 

Encoder al axei Z-2500 

Cablu 4x2 pentru encodere (40m) 

Set conectoare CNC NC201M 

Servo motor 4,5 kW axa  Z 380V 

Servo driver 3 phase axa Z380V 

Servo motor 3,8 kW axa  Z 380V 

Servo driver 3 phase axa Z380V 

Spindle servo motor 30 kw 6000 RPM 380V 

Spindele servo driver 3 phase 380V 

Rezistente de franare 

Cablu conexine motor-driver (6 set) 

Accesorii (fir electric,cleme,demaroare,relee, 

intrerupatoare,automat,cablu.papuci, 

scame,ect) 

Dezmembrarea strungului 

Curatirea componentilor strungului 

Vopsirea strungului 

425 778.00 



Asamblarea strungului 

Elaborarea scemei electrice 

Montarea electrică 

Elaborarea programei de legătură  

strung-CNC 

Ajustarea și testarea strungului 
 

Total valoarea estimată 822 358.00 

9. În cazul în care contractul este împărțit în loturi, un operator economic poate depune 

oferta (se va selecta): 

1) pentru fiecare lot în parte; 

2) termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: În termen de pînă la 120 

de zile de la data semnării contractului. 

3)conditiile de plata: 50% plata in avans dupa semnarea contractului, 50% dupa 

semnarea actului de prestare a serviciilor. 

  
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 

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:  

N

r. d/o 

Descrierea 

criteriului/cerinței 

Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 

 

1

1.1 

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 

1

1.2 

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 professional 

Da 

1

1.3 

Oferta original, confirmat prin aplicarea semnăturii şi 

ştampilei ofertantului, se prezintă potrivit conform 

formularului F3.1  

Da 

1

1.4 

Specificați tehnică 4.1 original, confirmat prin aplicarea semnăturii şi 

ştampilei ofertantului, se prezintă potrivit conform 

formularului  (anexă) 

Da 

1

1.5 

Specificația de preț 4.2 original, confirmat prin aplicarea semnăturii şi 

ştampilei ofertantului, se prezintă potrivit conform 

formularului  (anexă) 

Da 

1

1.6 

Garanția pentru ofertă 1%  Garanţia pentru oferta (Garanția bancară) 

(F3.2) 

Da 

 

Notă: Criteriile de atribuire sunt: 



prețul cel mai scăzut                                            

Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu este 

cazul 

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut 

12. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, 

precum și ponderile lor: nu este cazul 
Nr. 

crt. 

Denumirea factorului de evaluare Ponderea (%) 

1.   

2.   

 

13. Termenul-limită de depunere a ofertelor: 

- până la: [ora exactă]09-00 

- pe: [data] 14.03.2022 

- Termenul-limită de deschidere a ofertelor: 

- [ora exactă]11-00 

- pe: [data] 14.03.2022 

14. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Î.S. ”Fabrica de 

Sticlă din Chișinău” 

15. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile 

16. Locul deschiderii ofertelor: sediul Î.S. ”Fabrica de Sticlă din Chiținău” 

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. 

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

română/rusă/engleză 

18. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor 

viitoare: nu este cazul 

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

astfel de anunț: MO 45-52 (80-89) din 18.02.2022 

 

23.Alte informații relevante: În cadrul procedurii de achiziție publică 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:Fedora Palamari 


