
                                 Anexa nr.1  

la Regulamentul privind achiziționarea bunurilor,  

lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat 

 

 

INVITAȚIA DE PARTICIPARE 

 

privind achiziționarea  Nisip din savură de la concasarea calcarului (calcar pentru 

industria sticlei) pentru anul de producere 2022 
 

prin procedura de achiziție Licitația deschisă nr.34/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/serviciilo

r/lucrărilor 

solicitate 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantit

atea 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată, standarde de 

referință 

Valoarea 

estimată 

(fără TVA), 

lei 

1. Lotul 1     

.1.1 Nisip din savură de 

la concasarea 

calcarului  

(calcar pentru 

industria sticlei) 
( măcinat ) 

conform  SM 302 : 

2011, 
ГОСТ  23671-2020 

tn  8000 Clasificare -grupa 1, clasа 1. 
Сerințe de compoziție chimică: 
1. Fracțiunea de masă a sumei 

carbonatului de calciu și magneziului,  

nu mai puțin de 98,0 %; 
2. Fracțiunea de masă a oxidului de 

calciu, nu mai puțin de 50,0 % ; 
3. Fracțiunea de masă a oxidului de 

magneziu, nu mai puțin de  2,5 %; 

4. Fracțiunea de masă a oxidului de 

aluminiu, nu mai mult de 0,5 %; 
5. Fracțiunea de masă a oxidului de 

fier, nu mai mult de 0,1%; 

6. Fracțiunea de masă a substanțelor 

insolubile în acid clorhidric nu mai 

mult de 1,0 %; 
7. Fracțiunea de masă  a dioxidului 

de siliciu nu mai mult de 0,5 %; 
8. Fracțiunea de masă a pierderilor în 

timpul aprinderii, nu mai puțin de 

43,5% 
9. Сonținutul de umiditate  nu mai 

mult 
5 % 
10. Сonținutul granular: 
- resturile complete pe sitе № 2,5 - 0 

%; 

600 000,00 



- resturile complete pe sitе № 1 - 10 

%; 
- trece prin sită  № 01 - 10 %; 
Nu este permisă nici o materie străină 

vizibilă cu ochiul liber 
 

 

 

   * se solicite mostră - obligatoriu  

Total valoarea estimată 600 000,00 

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

oferta (se va selecta): 

1) pentru un singur lot; 

2) termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: La solicitarea 

beneficiarului conform comenzilor lunare.  
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 

Prezentarea de dovezi 

privind conformitatea 

produselor, identificată prin 

referire la specificații sau 

standard relevant 

copia originalului confirmată prin semnătura și 

ștampila ofertantului 
Da 

1

1.4 

Oferta original, confirmat prin aplicarea semnăturii şi 

ştampilei ofertantului, se prezintă potrivit conform 

formularului F3.1 (anexă) 

Da 

1

1.5 

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

1.8 

Specificați tehnică 4.1 original, confirmat prin aplicarea semnăturii şi 

ştampilei ofertantului, se prezintă potrivit conform 

formularului  (anexă) 

Da 

1Specificația de preț 4.2 original, confirmat prin aplicarea semnăturii şi 

ştampilei ofertantului, se prezintă potrivit conform 

Da 



1.9 formularului  (anexă) 

1

1.10 

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] 14.04.2022 

- Termenul-limită de deschidere a ofertelor: 

- [ora exactă]11-00 

- pe: [data] 14.04.2022 

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 80-87 (8124-8131) din 25.03.2022 

 

 

 

20. CERINȚE OBLIGATORII: SOLICITATE DE AUTORITATEA 

CONTRACTANTĂ, OFERTANȚILOR, ÎN VEDEREA   ACHIZIȚIEI: 

- Bunurile materiale vor fi eliberate în baza Comenzii Cumpărătorului, care  vor  fi  însoțite   de 

certificat de calitate, certificatul de conformitate, pentru a confirma  cerințile minime tehnice din 

caietul de sarcini și declarașii de conformitate, semnate și ștempilate de producător sau 

împortator  în original sau copie  conform cu originalul; 

- Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producție, un procedeu special, o 

marca de fabrica sau de comerț, o licența de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea 

cu ușurința a tipului de produs și nu au ca scop favorizarea sau eliminarea anumitor furnizori sau 

a anumitor produse.  

 



21. MODUL OBLIGATORIU DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE, DE 

CĂTRE OFERTANȚI: 

- Oferta tehnică va conține descrierea detaliată a indicilor chimici, GOST-uri a materialelor ce 

urmează a fi livrate. 

- Ofertantul are obligația de a dovedi conformitatea tuturor materialelor  ofertate cu cerințele 

prevăzute în prezentul Caiet de sarcini. În acest scop, propunerea tehnică va conține, în mod 

obligatoriu specificate în invitația de paarticipare.  

- Comentariul va conține: 

a) descrierea caracteristicilor tehnice complete ale bunurilor/materiale solicitate în tabelul 

prezentului, cu specificarea corectă a originii. 

c) asumarea, de către ofertant, a obligativității transportului, cu mijloace proprii adecvate și pe 

propria cheltuială, a produselor, până la destinația finală indicată de beneficiar; 

 

● Prin propunerea tehnică, ofertanții vor trebui să-și asume, în scris, angajamentul explicit 

al livrării bunurilor materiale solicitate prin prezenta Invitația de participare. 

 

22. RECEPȚII, INSPECȚII ȘI TESTE 

●   Recepția provizorie a produselor livrate va consta în verificarea – de către 

reprezentantul achizitorului desemnat, pe baza comenzii emise, a denumirilor și cantităților 

produselor primite, precum și a preturilor unitare și a prețului total din factura. Toate 

operațiunile sunt specifice și vor fi consemnate în Procesul verbal de recepție cantitativa și 

calitativa. 

●    Recepția provizorie a bunurilor materiale se va putea efectua numai dacă factura 

emisa va avea anexate toate documentele însoțitoare obligatorii: aviz de însoțire, certificat de 

calitate, și alte documentele solicitate. 

● Dacă vreunul din bunurile materiale inspectate sau testate nu corespunde 

specificațiilor, achizitorul are dreptul sa  îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a 

modifica prețul contractului, de a înlocui produsul refuzat, în termen de maximum 3 zile 

lucrătoare de la data respingerii. 

 

Nota 1.  Autoritatea contractanta nu va admite nici un produs, din categoria celor care 

sunt menționate   la punctul 8 al prezentei invitație de participare care prezintă următoarele 

caracteristici: 

•  Bunurile materiale, care nu respectă specificațiile tehnice descrise în prezentua invitație 

de participare; 

• Bunurile materiale, care nu respecta standardele de calitate,GOST-urile și alți indici 

tehnici. 

 

22. Modalitatea de plata 

Contravaloarea produselor comandate și recepționate se va achita în termen de pînă la 30 zile de 

la data emiterii facturii, conform prevederilor legislației  în vigoare. 

 

Nota 2. Autoritatea contractanta permite depunerea autorizațiilor și licențelor solicitate în 

copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul” sau în copie  legalizată        
 

Nota 3. În mod obligatoriu Operatorii Economici vor întocmi oferta financiară pentru toate 

produsele prevăzute în oferta tehnică. 

 

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 


