
                                 Anexa nr.1  

la Regulamentul privind achiziționarea bunurilor,  

lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat 

 

 

INVITAȚIA DE PARTICIPARE 

 

privind achiziționarea bunurilor si serviciilor pentru modernizarea sistemului de derejare 

electronica T600 de la masina de fasonat sticla 
 

prin procedura de achiziție Licitația deschisă nr.29/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 

Cantit

atea 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată, standarde de 

referință 

Valoarea 

estimată 

(fără TVA), lei 

1. Lotul 1     

. Modernizarea 

sistemului de derejare 

electronica T600 de 

la masina de fasonat 

sticla  

buc 1 Schimbarea partii electronice 

T600 a masinii de fasonat sticla 

IS 5 1/2" Emhart anul producerii 

1996 Emhart - Forming control 

systems care include: 

1 schimbarea partiala a 

mecanismului fiderului Type 

503 - Mechanical Feeder 

Mechanism 

2 schimbarea la gob distributor - 

Servo gob distributor 

3 schimbarea la pusher la 8 

sectii- electronic pusher system 

for 8 sections 

4 sistem integrat de valve 

proportionale - Integrated 

proportional valve system 

5 Laser ware rejecting system 

6 Electronic timing system for 8 

sections 

7 schimbarea ware transfer - 

ware transfer wheel 

8 schimbarea stacker-ului pe 

unul cu doua axe - servo stacker 

two axes 

9 000 000.00 



9 schimbarea dispozitivului de 

dozare și tratare a substantelor 

la mecanismul de aplicare a 

stratului protector la partea rece 

(L=3000 mm) - Cold end 

treatment and dosing unit 

10  schimbarea dispozitivului de 

dozare și tratare a substantelor 

la mecanismul de aplicare a 

stratului protector la partea 

calda - Hot end treatment unit 

11 instalarea sistemului automat 

de verificare a greutatii 

12 plunger mechanism 

equipment with sensors for 8 

sections - Dynamic forming 

system or weight control system 

13 schimbarea invertoarelor si a 

motoarelor de la masina de 

fasonat sticla 

 

Valoarea estimativă totală 9 000 000.00 

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:  în termen pina la 8 luni 

dupa semnarea contractului  

3) termenele de plata: 50% avans, 50% dupa livrarea mărfii 
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:  
Nr. 

crt. 

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare  

a îndeplinirii 

criteriului/cerinței 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

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 și preț ( (F 4.1 și F 4.2) Original, confirmat prin aplicarea 

semnaturii a Participanlului. 

Da 

4 Formularul informativ despre ofertant Conform Formularului F.3.4 Da 

5 Certificat de atribuire a contului bancar Copie - confirmată prin aplicarea 

semnaturiiși și ștampilei a 

Participanlului. 

Da 

6 Garantia pentru oferta 1% din valoarea ofertei fara TVA 

 

Da 

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

cazul 



Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai bun raport calitate-
preţ; 

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.   

 

12. 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 

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

Sticlă din Chișinău” 

14. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile 

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

Ofertele întârziate vor fi respinse.  

16. 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/engleza 

În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: 

nu este cazul 

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

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

18. 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:Dora Palamari 


