
INVITAȚIA DE PARTICIPARE 
9 

privind achizitionarea materiei prime secundare- Lubrifianti, unsori 
tehnice in grup pentru anul de producere 2022 

prin procedura de achizitie LD 7/LP-2022 

1. Denumirea intreprinderii: IS "Fabrica de Sticla din Chisinau" 

2. IDNO: 1002600008924 

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

4. Numarul de telefon:060003737 

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

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obtine accesul la documentatia de 

atribuire: www.glass.md 

7. Obiectul principal de activitate al intreprinderii: producere 

8. Cumparatorul invita operatorii economici interesati, care îi pot satisface necesitatile, să 

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

bunuri: 

Nr. 
d/o 

Denumirea bunurilor solicitate 
Unitatea de 

masura/ 

Cantitatea 
Specificarea tehnica deplina solicitata, 

Standarde de referinta 

Valoarea 

estimata fara 

TVA,lei 

1 
Lotul 1    

1.1. 

ALMAREDGE VT 7 B 

2640 l Lubrifiant -lichid de racire a lamelor 554 400,00 

2 
Lotul 2 

   

2.1.. 
Kleenmold 202 

3000 kg La uns formele 690 000,00 

2.2. 
Kleemond Base 10 

20,4 kg Acoperirea lotoacelor 51 000,00 

 
Lotul 3 

   

3.1. Shell Omala 320 180 l Pentru reductoare la partea fierbinte 
45 000,00 

3.2. Shell T32; Hydro HB 46 520 l 
Ulei hidraulic, la masinile de fabricat 

sticla 
37 440,00 

3.3 Swd Rheinol LKW KP2N 104 kg 
Ulei motoare electrice, sistemul 

centralizat de ungere a incarcatoarelor 
elevatorului 

26 000,00 

4 Lotul 4 
   

4.1. Kluebersynth HM2-220 2160 l 
Pentru sistemul central de ungere a 

masinilor de fabricat sticla 
572 400,00 

5 Lotul 5 
   

5.1. Opalin 32 kg 
Pentru ungerea suplimentara a 

complectului de forme 
41 600,00 

6 Lotul 6 

   

6.1. 
Lichid de intarire Polyglas D4218M 

1080 kg 
(la capatul „rece” al liniei de 

producere) 194 400,00 

7 Lotul 7 

   

7.1. Lichid de intarire Startin S 3260 kg 
(la capatul „fierbinte” al liniei de 

producere) 
2 170 834,00 

Valoarea estimativa totala: 4 383 074,00 lei 

1 
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9. În cazul în care contractual este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta  (se va 

selecta): 

1)  Pentru fiecare lot în parte; 

2) Termenele și condițiile  de livrare solicitați: DDP (INCOTERMS 2020), mun. Chișinău, str. Transnistria 20, 

conform comenzii lansate  de către Întreprindere în decurs de 3-5 zile. 

3) Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022. 

4) Condițiile de plata - în decurs de până la 30 de zile de la data emiterii facturii 

10. Prestarea servicii este rezervată unei profesii în termenul unor acte cu putere de leges au al unor acte 

administrative (după caz): nu este cazul 

11. Scurta descrierea criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea 

acestora si a criteriilor de selectie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerintelor eventual impuse: 

Nr. 

d/o 
Descrierea criteriului/cerintei 

9 
Mod de demonstrare a indeplinirii 

criteriului/cerintei: 
9 

Nivelul 

minim/ 

Obligativit 

atea 

1 

Declaratia privind neincadrarea in 
situatiile prevazute la art.16 alin.(2) lit. 
a) din Legea nr. 246/2017 cu privire la 

intreprinderea de stat si intreprinderea 
municipala 

Original, confirmat prin aplicarea semnaturii a 

Participantului. Conform Anexei nr. 5 al 

Regulamentul privind achizitionarea bunurilor, 

lucmrilor si serviciilor la intreprinderea de stat 

DA 

2 Formularul ofertei F3.1 Oferta conform Formularului F.3.1, semnata de 

persoana autorizata (valoarea ofertei fara TVA) 
DA 

3 
Specificatii tehnice si pret (F 4.1 si F 

4.2)  
Original, confirmat prin aplicarea semndturii a 

Participantului. 
DA 

4 Formularul informativ despre ofertant 
Conform Formularului F.3.7 

DA 

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

Participantului. 
DA 

7 

Certificat de conformitate Eliberat de Serviciul Standardizare si 

Metrologie- Copie confirmataprin aplicarea 

semnaturii a Participantului. 

DA 

8 

Dovada inregistrarii persoanei juridice, 
in conformitate cu prevederile legale 
din tara in care OE este stabilit 

Certificat/ decizie de inregistrare a intreprinderii/ 

extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice- 

copie, confirmata prin aplicarea semnaturii si 

stampilei OE. OE nerezident v-a prezenta 

documente din tara de origine care dovedesc forma 

de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct 

de vedere professional 

 

DA 

9 
Garantia pentru oferta 1 % din valoarea ofertei fara TVA, emisa de o 

banca comerciala 
DA 

10 

Demonstrarea experientei operatorului 
economic in domeniul de activitate in 
Republica Moldova aferent obiectului 
contractului ce urmeaza a fi atribuit 

Declaratie privind experienta similara in RM 
a) incheierea si indeplinirea unui contract cu o 

capacitate minim similara sau mai mare pe 

perioada ultimilor 360 zile de activitate. Sau 
b) valoarea cumulata a tuturor contractelor 

executate in ultimul an de activitate sa fie egala 

sau mai mare decat valoarea viitorului 
contract. Se prezinta copia contractului si a 

documentelor ce atesta indeplinirea 

 

 

 

DA 

2 



12. Tehnici si instrumente specifice de atribuire (daca este cazul specificati daca se va utiliza 

acordul-cadru, sistemul dinamic de achizitie sau licitatia electronica): acord-cadru 

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

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

- Depunerea ofertelor- pana la 09:00, data 21.02.2022 

15. Deschiderea ofertelor- ora 11.00, data 21.02.2022 

16. Adresa la care trebuie transmise ofertele: is ,, Fabrica de Sticla din Chisinau” 

municipiul Chisinau, str. Transnistriei, 20 

Ofertele se prezinta m limba de stat Insotite de documentele obligatorii, sigilate in plic cu 

indicarea numarului procedurii, cu prezentarea la sediul IS, ,  Fabrica de Sticla din Chisinau ” 

17. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile 

18. Locul deschiderii ofertelor: sediul Î.S.s ,, Fabrica de Sticla din Chisinau” 

Ofertele mtarziate vor fi respinse. 

19. Persoanele autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: 

Pe perioada pandemiei, Operatorii Economici sau reprezentantii acestora nu pot participa la 

deschiderea ofertelor. Operatorii Economici vor fi informati prin e-mail sau scrisoare 

recomandata despre rezultatele procedurii. 

20. Limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romana 

20. Data publicarii anuntului de intentie sau, dupa caz, precizarea ca nu a fost publicat un 

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

21. in cadrul procedurii de achizitie publica se va utiliza/accept ta: 

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 

Conducatorul grupului de lucru: Dora Palamari 
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acestuia confirmate prin semnatura si stampila 

ofertantului. 

 

11 

Certificat privind lipsa restanților fața de 

buget 

 

copie - eliberat de Inspectoratul Fiscal 

(valabilitatea certificatului - conform cerintelor 

Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova) 

 

DA 

12 
Garantia de buna executie a contractului 

la lncheierea contractului 

0 % din valoarea contractului fdrd TVA 
DA 
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