
 

                                 Anexa nr.1  

la Regulamentul privind achiziționarea bunurilor,  

lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat 

 

 

INVITAȚIA DE PARTICIPARE 

 

privind achiziționarea  Servicii  expertiză construcții portante 

prin procedura de achiziție Licitația deschisă nr.27/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 Evaluarea stării 

tehnice a clădirii 

industriale ”Secția 

Mașini Cuptor 

Nr.1; Nr.2; Nr.3 

buc 3 Volumul lucrărilor 

Examinarea documenției de 

proiect privind stabilirea structurii 

de rezistență a clădirii industriale  

Fotofixarea defectelor și 

deteriorărilor a elementelor 

structurii de rezisteță a clădirii 

industriale  

Examinarea stării tehnice a 

clădirii industriale cu descrierea 

degradărilor (deteriorărilor) 

existente; 

Elaborarea recomandărilor de 

consolidare a clădirii industriale 

privind posibilitatea exploatării 

blocului industrial; 

Elaborarea raportului de expertiză 

tehnică privind evaluarea stării 

tehnice a structurii de rezistență a 

clădirii industriale  

Date tehnice  

 

http://www.glass.md/


Înălțimea – 24,60m. 

Lungimea – 90,00m; 

Lățimea – 30,00m. 

Conținutul raportului de 

expertizare  

Date generale despre obectul 

examinat: 

Fotofixarea defectelor și 

deteriorărilor a elementelor 

structurii de rezisteță a clădirii 

industriale  

Descrierea degradărilor 

(deteriorărilor) existente a 

elementelor structurii de rezisteță 

a clădirii industriale  

Recomandări de consolidare a 

elementelor de construcție a 

structurii de rezistență a clădirii 

industriale privind posibilitatea 

exploatării blocului industrial; 

Cerințe față de ofertele 

prezentate 

Elaborarea raportului de expertiză 

tehnică va corespunde cerințelor 

legislației naționale în acest 

domeniu  
1.2 Evaluarea stării 

tehnice a Galeriei 

la Secțiile Mașini 

Cuptor Nr.1, Nr.2 

și Nr.3 

buc 3 Volumul lucrărilor 

Examinarea documenției de 

proiect privind stabilirea structurii 

de rezistență a Galeriei la Secțiile 

Mașini Cuptor Nr.1, Nr.2 și Nr.3; 

Fotofixarea defectelor și 

deteriorărilor a elementelor 

structurii de rezisteță a Galeriei la 

Secțiile Mașini Cuptor Nr.1, Nr.2 

și Nr.3; 

Examinarea stării tehnice a 

Galeriei la Secțiile Mașini Cuptor 

Nr.1, Nr.2 și Nr.3 cu descrierea 

degradărilor (deteriorărilor) 

existente; 

Elaborarea recomandărilor de 

consolidare a Galeriei la Secțiile 

Mașini Cuptor Nr.1, Nr.2 și Nr.3 

privind posibilitatea exploatării 

blocului industrial; 

Elaborarea raportului de expertiză 

tehnică privind evaluarea stării 

 



tehnice a structurii de rezistență a 

Galeriei la Secțiile Mașini Cuptor 

Nr.1, Nr.2 și Nr.3  

Date tehnice 

Înălțimea – 13,20m.; 

Lungimea – 130,00m; 

Lățimea – 6,00m. 

Conținutul raportului 

Date generale despre obectul 

examinat: 

Fotofixarea defectelor și 

deteriorărilor a elementelor 

structurii de rezisteță a Galeriei la 

Secțiile Mașini Cuptor Nr.1, Nr.2 

și Nr.3; 

Descrierea degradărilor 

(deteriorărilor) existente a 

elementelor structurii de rezisteță 

a Galeriei la Secțiile Mașini 

Cuptor Nr.1, Nr.2 și Nr.3; 

Recomandări de consolidare a 

elementelor de construcție a 

structurii de rezistență a Galeriei 

la Secțiile Mașini Cuptor Nr.1, 

Nr.2 și Nr.3 a Făbricii de Sticlă 

din mun. Chișinău, strada  

Transnistria, nr. 20; privind 

posibilitatea exploatării blocului 

industrial; 

1.3. Evaluarea stării 

tehnice a 

Silozurilor Nr.1, 

Nr.2, Nr.3 și Nr.4 

a Făbricii de Sticlă 

din mun. Chișinău, 

strada Transnistria, 

nr. 20; 

 

buc 4 Volumul lucrărilor 

Examinarea documenției de 

proiect privind stabilirea structurii 

de rezistență a Silozurilor Nr.1, 

Nr.2, Nr.3 și Nr.4  

Fotofixarea defectelor și 

deteriorărilor a elementelor 

structurii de rezisteță a Silozurilor 

Nr.1, Nr.2, Nr.3 și Nr.4  

Examinarea stării tehnice a 

Silozurilor Nr.1, Nr.2, Nr.3 și 

Nr.4 

Elaborarea recomandărilor de 

consolidare a Silozurilor Nr.1, 

Nr.2, Nr.3 și Nr.4 privind 

posibilitatea exploatării blocului 

industrial; 

Elaborarea raportului de expertiză 

tehnică privind evaluarea stării 

tehnice a structurii de rezistență a 

 



Silozurilor Nr.1, Nr.2, Nr.3 și 

Nr.4  

Date tehnice: 

Silozul Nr. 1 

a) Înălțimea – 21,25m.; 

b) Diametrul – 6,0m. 

Silozul Nr. 2 

a) Înălțimea – 21,25m.; 

b) Diametrul – 6,0m. 

Silozul Nr. 3 

a) Înălțimea – 21,25m.; 

b) Diametrul – 6,0m. 

Silozul Nr. 4 

a) Înălțimea – 21,25m.; 

b) Diametrul – 6,0m. 

Conținutul raportului de 

expertizare tehnică a Silozurilor 

Nr.1, Nr.2, Nr.3 și Nr.4  

Date generale despre obectul 

examinat: 

Fotofixarea defectelor și 

deteriorărilor a elementelor 

structurii de rezisteță a Silozurilor 

Nr.1, Nr.2, Nr.3 și Nr. 

Descrierea degradărilor 

(deteriorărilor) existente a 

elementelor structurii de rezisteță 

a Silozurilor Nr.1, Nr.2, Nr.3 și 

Nr.4  

Recomandări de consolidare a 

elementelor de construcție a 

structurii de rezistență a 

Silozurilor Nr.1, Nr.2, Nr.3 și 

Nr.4 privind posibilitatea 

exploatării blocului industrial; 

Cerințe față de ofertele 

prezentate 

Elaborarea raportului de expertiză 

tehnică va corespunde cerințelor 

legislației naționale în acest 

domeniu 

 

1.4. Evaluarea stării 

tehnice a Clădirii 

”Secție Mașini 

Cuptor Nr.4” 

buc 1 Volumul lucrărilor 

Examinarea documenției de 

proiect privind stabilirea structurii 

de rezistență a Clădirii ”Secție 

Mașini Cuptor Nr.4”  

Fotofixarea defectelor și 

deteriorărilor a elementelor 

 



structurii de rezisteță a Clădirii 

”Secție Mașini Cuptor Nr.4” 

Examinarea stării tehnice a 

Clădirii ”Secție Mașini Cuptor 

Nr.4” cu descrierea degradărilor 

(deteriorărilor) existente; 

Elaborarea recomandărilor de 

consolidare a Clădirii ”Secție 

Mașini Cuptor Nr.4privind 

posibilitatea exploatării blocului 

industrial; 

Date tehnice al obiectului menit 

evaluării stării tehnice 

Axele (B-C)/(1-4) 

c) Înălțimea – 7,20m.; 

d) Lungimea – 30,00m; 

e) Lățimea – 24,00m. 

Axele (A-C)/(4-9) 

f) Înălțimea – 7,20m.; 

g) Lungimea – 24,00m; 

h) Lățimea – 15,00m. 

Conținutul raportului de 

expertizare tehnică a Clădirii 

”Secție Mașini Cuptor Nr.4” 

Date generale despre obectul 

examinat: 

Fotofixarea defectelor și 

deteriorărilor a elementelor 

structurii de rezisteță a Clădirii 

”Secție Mașini Cuptor Nr.4” 

Descrierea degradărilor 

(deteriorărilor) existente a 

elementelor structurii de rezisteță 

a Clădirii ”Secție Mașini Cuptor 

Nr.4”  

Recomandări de consolidare a 

elementelor de construcție a 

structurii de rezistență a Clădirii 

”Secție Mașini Cuptor Nr.4” 

privind posibilitatea exploatării 

blocului industrial; 

Cerințe față de ofertele 

prezentate 

Elaborarea raportului de expertiză 

tehnică va corespunde cerințelor 

legislației naționale în acest 

domeniu 

1.5 Evaluarea stării 

tehnice a Clădirilor 

buc 1 Volumul lucrărilor 

Examinarea documenției de 

 



Secției 

Componente a 

Făbricii de Sticlă 

din mun. Chișinău 

proiect privind stabilirea structurii 

de rezistență a Clădirilor Secției 

Componente a Făbricii de Sticlă 

din mun. Chișinău, strada 

Transnistria, nr. 20; 

Fotofixarea defectelor și 

deteriorărilor a elementelor 

structurii de rezisteță a Clădirilor 

Secției Componente  

Examinarea stării tehnice a 

Clădirilor Secției Componente a 

Făbricii de Sticlă cu descrierea 

degradărilor (deteriorărilor) 

existente; 

Elaborarea recomandărilor de 

consolidare a Clădirilor Secției 

Componente a Făbricii de Sticlă 

din mun. Chișinău, strada 

Transnistria, nr. 20 privind 

posibilitatea exploatării blocului 

industrial; 

Elaborarea raportului de expertiză 

tehnică privind evaluarea stării 

tehnice a structurii de rezistență a 

Clădirilor Secției Componente  

Date tehnice al obiectului menit 

evaluării stării tehnice 

Secția Componentă, Axele 

(1...35), un etaj: 

i) Înălțimea – 17,60m.; 

j) Lungimea – 204,00m; 

k) Lățimea – 30,00m. 

Secția Păstrarea Șargei, Axele 

(36...38), Subsol+4 etaje: 

l) Înălțimea – 21,60m, 

plus Subsol: h=3,3m.; 

m) Lungimea – 36,00m; 

n) Lățimea – 12,00m. 

Secția Păstrarea Șargei, bloc 

administrativ, vestiare, Axele 

(38...40), 2 etaje 

o) Înălțimea – 7,15m.; 

p) Lungimea – 36,00m; 

q) Lățimea – 9,25m. 

Conținutul raportului  

Date generale despre obectul 

examinat: 

Fotofixarea defectelor și 

deteriorărilor a elementelor 

structurii de rezisteță a Clădirilor 



Secției Componente  

Descrierea degradărilor 

(deteriorărilor) existente a 

elementelor structurii de rezisteță 

a Clădirilor Secției Componente  

Recomandări de consolidare a 

elementelor de construcție a 

structurii de rezistență a Clădirilor 

Secției Componente privind 

posibilitatea exploatării blocului 

industrial; 

Cerințe față de ofertele 

prezentate 

Elaborarea raportului de expertiză 

tehnică va corespunde cerințelor 

legislației naționale în acest 

domeniu 

 

1.6 Evaluarea stării 

tehnice a Clădirii 

Silozurilor a 

Făbricii de Sticlă 

buc 1 Volumul lucrărilor 

Examinarea documenției de 

proiect privind stabilirea structurii 

de rezistență a Clădirii Silozurilor 

Fotofixarea defectelor și 

deteriorărilor a elementelor 

structurii de rezisteță a Clădirii 

Silozurilor  

Examinarea stării tehnice a 

Clădirii Silozurilor cu descrierea 

degradărilor (deteriorărilor) 

existente; 

Elaborarea recomandărilor de 

consolidare a Clădirii Silozurilor 

privind posibilitatea exploatării 

blocului industrial; 

Elaborarea raportului de expertiză 

tehnică privind evaluarea stării 

tehnice a structurii de rezistență a 

Clădirii Silozurilor  

Date tehnice  

Clădirea în axele 

(25...32)/(AII...A) 

r) Înălțimea – 10,0m.; 

s) Lungimea – 42,00m; 

t) Lățimea – 6,00m. 

Scara în axele 

(25...26/27)/(AII...A) 

a) Înălțimea – 20,0m.; 

b) Lungimea – 7,05m; 

 



c) Lățimea – 4,10m. 

Conținutul raportului de 

expertizare tehnică Date 

generale despre obectul examinat: 

Fotofixarea defectelor și 

deteriorărilor a elementelor 

structurii de rezisteță a a Clădirii 

Silozurilor  

Descrierea degradărilor 

(deteriorărilor) existente a 

elementelor structurii de rezisteță 

a Clădirii Silozurilor  

Recomandări de consolidare a 

elementelor de construcție a 

structurii de rezistență a Clădirii 

Silozurilor privind posibilitatea 

exploatării blocului industrial; 

Cerințe față de ofertele 

prezentate 

Elaborarea raportului de expertiză 

tehnică va corespunde cerințelor 

legislației naționale în acest 

domeniu  

 

1.7 

 
Coșuri de fum la 

cuptoarele de topit 

sticlă 

buc 3 Examinarea documenției de 

proiect privind stabilirea structurii 

de rezistență a Coșurilor de Fum; 

Efectuarea încercărilor cărămizei, 

obținute prin extragerea (tăirea) 

probelor din zidăria coșurilor de 

fum (12 probe); 

Efectuarea lucrărilor de 

prospecțiuni geotehnice în 

vecinătatea Coșurilor de Fum (trei 

foraje la adâncime de 10 m.); 

Fotofixarea defectelor și 

deteriorărilor a elementelor 

structurii de rezisteță a Coșurilor 

de Fum; 

Examinarea stării tehnice a 

Coșurilor de Fum cu descrierea 

degradărilor (deteriorărilor) 

existente; 

Efectuarea calculului Coșurilor de 

 



Fum la solicitări seismice, pentru 

intensitatea seismică de calcul de 

8 (opt) grade (scara MSK 1964); 

Efectuarea lucrărilor geodezice 

privind determinarea deplasărilor 

pe verticală (înclinarea) a 

Coșurilor de Fum; 

Elaborarea recomandărilor de 

consolidare a Coșurilor de Fum 

privind posibilitatea exploatării 

coșurilor; 

Elaborarea raportului de expertiză 

tehnică privind evaluarea stării 

tehnice a structurii de rezistență a 

Coșurilor de Fum (total trei) a 

Făbricii de Sticlă din mun. 

Chișinău, str. Transnistria 20; 

u) Înălțimea – 60,0 m. 

v) Diametrul pe din afară 

–jos 7020,00 mm,  

-sus 2960,0 mm 

Raportul de expertiză: 

Date generale despre obectele 

examinate: 

Fotofixarea defectelor și 

deteriorărilor a elementelor 

structurii de rezisteță a Coșurilor 

de Fum; 

Descrierea degradărilor 

(deteriorărilor) existente a 

elementelor structurii de rezisteță 

a Coșurilor de Fum; 

Rezultatele încercărilor cărămizei, 

obținute prin extragerea (tăirea) 

probelor din zidăria coșurilor de 

fum; 

Rezultatele calculului Coșurilor 

de Fum la solicitări seismice, 

pentru intensitatea seismică de 

calcul de 8 (opt) grade (scara 

MSK 1964); 

Rezultatele lucrărilor geodezice 



privind determinarea deplasărilor 

pe verticală (înclinarea) a 

Coșurilor de Fum; 

Rezultatele lucrărilor de 

prospecțiuni geotehnice în 

vecinătatea Coșurilor de Fum (trei 

foraje la adâncime de 10 m. 

Recomandări de consolidare a 

Coșurilor de Fum privind 

posibilitatea exploatării coșurilor; 

 

 

  

Total valoarea estimată 1 200 000.00 

9. Obiectul principal de activitate al întreprinderii: producere 

10. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați care îi pot satisface 

necesitățile să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea 

următoarelor bunuri /servicii/lucrări: 

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

depune oferta (se va selecta): 

1) pentru un lot întregral; 

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

martie 2023. 

3)conditiile de plata: 10% plata in avans dupa semnarea contractului, și 90% suma 

restanta conform proceselor verbale de executare lucrărilor și prezentarea actului de 

prestare a serviciilor.  
12. 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 

13. 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 

1

1.7 

Certificate de atestare în 

domeniu construcțiilor copie 
Da 

Cerințe față de ofertanți 

-Efectuarea expertizei tehnice trebuie să fie realizată de către experți tehnici atestați în 

domeniul construcțiilor; 

-Experții tehnici atestați, participanți la licitație, trebuie să dețină o experiență în calitate 

de expert tehnic atestat în domeniul constructiilor de minim 10 ani; 

--Experții tehnici atestați, participanți la licitație, trebuie să fie autori de normative 

privind proiectarea construcțiilor din zidărie în zonele seismice;  

-Experții tehnici atestați, participanți la licitație, trebuie să prezinte rapoarte de expertize 

tehnice, efectuate în ultimii 3 (trei), care să conțină obiecte industriale.  

-Prezentarea certificatelor (copii color) de atestare tehnico-profesională în domeniiul 

construcțiilor. 

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

cazul 

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

14. 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.   

 

15. Termenul-limită de depunere a ofertelor: 

- până la: [ora exactă]09-00 

- pe: [data] 31.03.2022 

- Termenul-limită de deschidere a ofertelor: 

- [ora exactă]11-00 

- pe: [data] 31.03.2022 

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

Sticlă din Chișinău” 

17. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile 

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

Ofertele întârziate vor fi respinse.  

19. 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 

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

viitoare: nu este cazul 

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

astfel de anunț: MO 68-71 (8112-8115) din 11.03.2022 

 

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 
 


