
                                 Anexa nr.1  

la Regulamentul privind achiziționarea bunurilor,  

lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat 

 

 

INVITAȚIA DE PARTICIPARE 

 

privind achiziționarea Lucrări pentru schimbare acoperiș 

prin procedura de achiziție Licitația deschisă nr.25/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 

Canti

tatea 

Specificarea tehnică deplină solicitată, 

standarde de referință 

Valoarea 

estimată 

(fără 

TVA), lei 

1. Lotul 1     

1.1 Reparația secția 

garaje în sistem 

monostrat a 

acoperișului (25m x 

24m) cu demontare 

pe perimetru (98 ml) 

și a canalelor, 

bazelor pentru 

motoare nefolosite – 

S=622 m2 

m2 622 1)Demontarea elementelor de acoperis - 

membrane bituminoase in unul sau doua 

straturi - razaluirea si demontarea 

denivelarilor; 

2) Demontarea elementelor de acoperis - 

membrane bituminoase in unul sau doua 

straturi - la margini si la parapet; 

3)Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea 

stratului de difuzie, a barierei contra 

vaporilor, a termoizolatiei sau a 

hidroizolatiei pe suprafete orizontale, 

inclinte sau verticale, cu suspensie de 

bitum filerizat (subif)  - in 2 straturi; 

4) Montare Aerator Vertical ; 

5) Invelitori la acoperisuri cu membrane 

bituminoase lipite cu flacara in sistem 

monostrat pe suprafata orizontale montate 

pe suport continuu - Uniflex EPP; 

6) Glafuri si copertine din tabla zincata de 

0,5 mm grosime pe un strat de carton 

bitumat montate pe o sapa de egalizare din 

mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe 

elemente de beton, pentru lungimi mai 

mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 

31 - 50 cm - Montare picurator la margini 

7) Glafuri si copertine din tabla zincata de 

0,5 mm grosime pe un strat de carton 

285000.00 



bitumat montate pe o sapa de egalizare din 

mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe 

elemente de beton, pentru lungimi mai 

mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 

51 - 100 cm - tabla montata pe parapet 

8) Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea 

de 8 x 14 cm , din tabla zincata de 0,5 mm 

grosime executate pe santier, innadite prin 

petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, 

inclusiv colturile, capacele, stuturile de 

racordare la burlane, tirantii si cirligele de 

sustinere, montate pe lungimi mai mici sau 

egale de 20 m 

9) Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din 

tabla zincata de 0,5 mm grosime executate 

pe santier, innadite prin petrecere pe cel 

putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin 

bratari din otel zincat,  inclusiv coturile, si 

aruncatoarele, montate pe lungimi mai 

mari de 20 m 

2. Lotul 2     

2.1. Reparația în sistem 

bistrat a 

acoperișului la 

anexa et. 1 secția 2 

cu demontarea 

denivelarilor pe 

toată suprafața – S 

= 42,25 m2 

m2 42,25 1)Demontarea elementelor de acoperis - 

membrane bituminoase in unul sau doua 

straturi - la scurgeri si la parapet - 

Curatarea denivelarilor 

2) Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea 

stratului de difuzie, a barierei contra 

vaporilor, a termoizolatiei sau a 

hidroizolatiei pe suprafete orizontale, 

inclinte sau verticale, cu suspensie de 

bitum filerizat (subif) intr-un strat 

3) Montare Aerator Vertical 

4) Invelitori la acoperisuri cu membrane 

bituminoase lipite cu flacara in sistem 

monostrat pe suprafata orizontale montate 

pe suport continuu - Uniflex EPP 

5) Invelitori la acoperisuri cu membrane 

bituminoase lipite cu flacara in sistem 

monostrat pe suprafata orizontale montate 

pe suport continuu - Uniflex EKP 

25000.00 

3. Lotul 3     

3.1. Reparația în sistem 

bistrat a 

acoperișului la fosta 

secția laborator 

central cu 

demontarea 

denivelarilor pe 

toată suprafața – S 

= 485,00 m2 

m2 485 1) Demontarea elementelor de acoperis - 

membrane bituminoase in unul sau doua 

straturi - demontarea denivelrilor 

2) Revizia (demontarea si montarea) 

gurilor de scurgere 

3) Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea 

stratului de difuzie, a barierei contra 

vaporilor, a termoizolatiei sau a 

hidroizolatiei pe suprafete orizontale, 

inclinte sau verticale, cu suspensie de 

bitum filerizat (subif) intr-un strat 

4) Montare Aerator Vertical 

5) Invelitori la acoperisuri cu membrane 

bituminoase lipite cu flacara in sistem 

monostrat pe suprafata orizontale montate 

pe suport continuu - Uniflex EPP 

6) Invelitori la acoperisuri cu membrane 

270000.00 



bituminoase lipite cu flacara in sistem 

monostrat pe suprafata orizontale montate 

pe suport continuu - Uniflex EK 

7) Glafuri si copertine din tabla zincata de 

0,5 mm grosime pe un strat de carton 

bitumat montate pe o sapa de egalizare din 

mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe 

zidarie de caramida, pentru lungimi mai 

mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 

16 - 30 cm - bara de fixare la Casa scarii 

8) Etansarea suplimentara, pe contur, la 

rosturi si strapungeri la terase sau fatade, 

cu chituri sau masticuri polimerice 
 

4. Lotul 4     

4.1. Reparația în sistem 

monostrat a 

acoperișului la 

secția Locomotive cu 

demontarea 

denivelarilor pe 

toată suprafața – S 

= 225,00 m2 

m2 225 1) Demontarea elementelor de acoperis - 

membrane bituminoase in unul sau doua 

straturi - la scurgeri si la parapet 

2) Revizia (demontarea si montarea) 

gurilor de scurgere 

3) Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea 

stratului de difuzie, a barierei contra 

vaporilor, a termoizolatiei sau a 

hidroizolatiei pe suprafete orizontale, 

inclinte sau verticale, cu suspensie de 

bitum filerizat (subif) intr-un strat 

4) Montare Aerator Vertical 

5) Invelitori la acoperisuri cu membrane 

bituminoase lipite cu flacara in sistem 

monostrat pe suprafata orizontale montate 

pe suport continuu - Uniflex EPP 

6) Invelitori la acoperisuri cu membrane 

bituminoase lipite cu flacara in sistem 

monostrat pe suprafata orizontale montate 

pe suport continuu - Uniflex EKP 

7) Glafuri si copertine din tabla zincata de 

0,5 mm grosime pe un strat de carton 

bitumat montate pe o sapa de egalizare din 

mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe 

elemente de beton, pentru lungimi mai 

mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 

31 - 50 cm - Montare picurator la margini 

8) Glafuri si copertine din tabla zincata de 

0,5 mm grosime pe un strat de carton 

bitumat montate pe o sapa de egalizare din 

mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe 

elemente de beton, pentru lungimi mai 

mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 

51 - 100 cm - tabla montata pe parapet 

9) Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea 

de 8 x 14 cm , din tabla zincata de 0,5 mm 

grosime executate pe santier, innadite prin 

petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, 

inclusiv colturile, capacele, stuturile de 

racordare la burlane, tirantii si cirligele de 

sustinere, montate pe lungimi mai mici sau 

egale de 20 m 

10) Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din 

tabla zincata de 0,5 mm grosime executate 

pe santier, innadite prin petrecere pe cel 

150000.00 



putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin 

bratari din otel zincat,  inclusiv coturile, si 

aruncatoarele, montate pe lungimi mai 

mari de 20 m 
 

5. Lotul 5     

5.1. Reparația 

parapetelor și 

revizia scurgerilor 

la secția Nr. 2 – S = 

156,00 m2 

m2 156 Capitolul 1. Lucrari de reparatie 

sec. 2 scurgeri 

1) Demontarea elementelor de acoperis - 

membrane bituminoase in unul sau doua 

straturi - la scurgeri si la parapet   

2) Revizia (demontarea si montarea) 

gurilor de scurgere 

3) Corectare denivelare cu XPS 

4) Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea 

stratului de difuzie, a barierei contra 

vaporilor, a termoizolatiei sau a 

hidroizolatiei pe suprafete orizontale, 

inclinte sau verticale, cu suspensie de 

bitum filerizat (subif) intr-un strat 

5) Invelitori la acoperisuri cu membrane 

bituminoase lipite cu flacara in sistem 

monostrat pe suprafata orizontale montate 

pe suport continuu - Uniflex EPP 

6) Invelitori la acoperisuri cu membrane 

bituminoase lipite cu flacara in sistem 

monostrat pe suprafata orizontale montate 

pe suport continuu - Uniflex EKP 

Capitolul 2. Lucrari de reparatie 

sec. 2 parapet 

1) Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea 

stratului de difuzie, a barierei contra 

vaporilor, a termoizolatiei sau a 

hidroizolatiei pe suprafete orizontale, 

inclinte sau verticale, cu suspensie de 

bitum filerizat (subif) intr-un strat 

2) Invelitori la acoperisuri cu membrane 

bituminoase lipite cu flacara in sistem 

monostrat pe suprafata orizontale montate 

pe suport continuu - Uniflex EKP 

3) Glafuri si copertine din tabla zincata de 

0,5 mm grosime pe un strat de carton 

bitumat montate pe o sapa de egalizare din 

mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe 

zidarie de caramida, pentru lungimi mai 

mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 

15 cm  

4) Etansarea suplimentara, pe contur, la 

rosturi si strapungeri la terase sau fatade, 

cu chituri sau masticuri polimerice 

 

100000.00 

6. Lotul 6     



6.1. Reparația acoperiș 

la trecerea de la 

Secția 2 la Secția 3 – 

S = 792,00 m2 

m2 792 Capitolul 1. Lucrari de reparatie 

trecerea de la sec. 2 la sec. 3 

1) Demontarea elementelor de acoperis - 

membrane bituminoase in unul sau doua 

straturi - demontarea denivelarilor 

2) Revizia (demontarea si montarea) 

gurilor de scurgere 

3) Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea 

stratului de difuzie, a barierei contra 

vaporilor, a termoizolatiei sau a 

hidroizolatiei pe suprafete orizontale, 

inclinte sau verticale, cu suspensie de 

bitum filerizat (subif) intr-un strat 

4) Montare Aerator Vertical 

5) Invelitori la acoperisuri cu membrane 

bituminoase lipite cu flacara in sistem 

monostrat pe suprafata orizontale montate 

pe suport continuu - Uniflex EKP 

6) Glafuri si copertine din tabla zincata de 

0,5 mm grosime pe un strat de carton 

bitumat montate pe o sapa de egalizare din 

mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe 

zidarie de caramida, pentru lungimi mai 

mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 

15 cm 

7) Etansarea suplimentara, pe contur, la 

rosturi si strapungeri la terase sau fatade, 

cu chituri sau masticuri polimerice 
 

285000.00 

7. Lotul 7     

7.1. Reparația acoperiș la 

secția Gaze – S = 

55,8 m2 

m2 55,8 Capitolul 1. Lucrari de reparative 

1) Demontarea elementelor de acoperis - 

membrane bituminoase in unul sau doua 

straturi - demontarea denivelarilor 

2) Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea 

stratului de difuzie, a barierei contra 

vaporilor, a termoizolatiei sau a 

hidroizolatiei pe suprafete orizontale, 

inclinte sau verticale, cu suspensie de 

bitum filerizat (subif) intr-un strat 

3) Montare Aerator Vertical 

4) Invelitori la acoperisuri cu membrane 

bituminoase lipite cu flacara in sistem 

monostrat pe suprafata orizontale montate 

pe suport continuu - Uniflex EPP 

5) Invelitori la acoperisuri cu membrane 

bituminoase lipite cu flacara in sistem 

monostrat pe suprafata orizontale montate 

pe suport continuu - Uniflex EKP 

6) Glafuri si copertine din tabla zincata de 

0,5 mm grosime pe un strat de carton 

bitumat montate pe o sapa de egalizare din 

mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe 

elemente de beton, pentru lungimi mai 

mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 

31 - 50 cm - Montare picurator la margini 

7) Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea 

de 8 x 14 cm , din tabla zincata de 0,5 mm 

50000.00 

 



grosime executate pe santier, innadite prin 

petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, 

inclusiv colturile, capacele, stuturile de 

racordare la burlane, tirantii si cirligele de 

sustinere, montate pe lungimi mai mici sau 

egale de 20 m 

8) Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din 

tabla zincata de 0,5 mm grosime executate 

pe santier, innadite prin petrecere pe cel 

putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin 

bratari din otel zincat,  inclusiv coturile, si 

aruncatoarele, montate pe lungimi mai 

mari de 20 m 

8. Lotul 8     

8.1. Reparația acoperiș 

la Depozit Ulei – S 

= 160 m2 

m2 160 Capitolul 1. Lucrari de reparative 

1) Demontarea elementelor de acoperis - 

membrane bituminoase in unul sau doua 

straturi - demontarea denivelarilor 

2) Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea 

stratului de difuzie, a barierei contra 

vaporilor, a termoizolatiei sau a 

hidroizolatiei pe suprafete orizontale, 

inclinte sau verticale, cu suspensie de 

bitum filerizat (subif) intr-un strat 

3) Montare Aerator Vertical 

4) Invelitori la acoperisuri cu membrane 

bituminoase lipite cu flacara in sistem 

monostrat pe suprafata orizontale montate 

pe suport continuu - Uniflex EPP 

5) Invelitori la acoperisuri cu membrane 

bituminoase lipite cu flacara in sistem 

monostrat pe suprafata orizontale montate 

pe suport continuu - Uniflex EKP 

6) Glafuri si copertine din tabla zincata de 

0,5 mm grosime pe un strat de carton 

bitumat montate pe o sapa de egalizare din 

mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe 

elemente de beton, pentru lungimi mai 

mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 

31 - 50 cm - Montare picurator la margini 

7) Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea 

de 8 x 14 cm , din tabla zincata de 0,5 mm 

grosime executate pe santier, innadite prin 

petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, 

inclusiv colturile, capacele, stuturile de 

racordare la burlane, tirantii si cirligele de 

sustinere, montate pe lungimi mai mici sau 

egale de 20 m 

8) Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din 

tabla zincata de 0,5 mm grosime executate 

78500.00 



pe santier, innadite prin petrecere pe cel 

putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin 

bratari din otel zincat,  inclusiv coturile, si 

aruncatoarele, montate pe lungimi mai 

mari de 20 m 

Total valoarea estimată 1243000.00 

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 45 

de zile de la data semnării contractului.  

3) conditiile de plata: 50% avans dupa semnare contractului, 50% dupa executare a 

serviciilor si semnarea actului 
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 (anexă) 

Da 

1

1.4 

Informații generale 

despre ofertant 

original, confirmat prin aplicarea semnăturii şi 

ştampilei ofertantului, se prezintă potrivit Formularul 

informativ despre ofertant conform Formularului F 3.4 

(anexă) 

Da 

1

1.5 

Specificați tehnică 4.1 original, confirmat prin aplicarea semnăturii şi 

ştampilei ofertantului, se prezintă potrivit conform 

formularului  (anexă) 

Da 

1

1.6 

Specificația de preț 4.2 original, confirmat prin aplicarea semnăturii şi 

ştampilei ofertantului, se prezintă potrivit conform 

formularului  (anexă) 

Da 

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



1.7 (F3.2) 

 

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 

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 (8089-8096) 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 


