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  INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
 

Privind achiziționarea bunurilor – Platforme mobile pentru incarcarea camioanelor 
                              (se indicăobiectulachiziției) 

prin procedura de achiziție nr. 39/COP-2022 – cererea ofertelor de preturi_ 
                                                       (tipulprocedurii de achiziție) 

 
 

1. Denumirea autorității contractante:  ÎS ”Fabrica de Sticlă dinChișinău” 

2. IDNO:1002600008924 

3. Adresa: mun.Chișinău, str.Transnistria nr.20 

4. Numărul de telefon/fax: 060003737 

5. Adresa de e-mail și de internet aautorității contractante: achizitie@glass.md 

6. Informația cu privire la documentația de atribuire poate fi accesată pe site-ul 

Întreprinderii:  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 achiziți privind livrarea/prestarea/executare a următoarelor 

bunuri /servicii/lucrări: 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

bunurilor/serviciilor/lucrărilor 

solicitate 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de 

referință 

Valoarea 

estimată, lei 

fără TVA 

(se va indica 

pentru fiecare 

lot în parte) 

 Lotul 1     

 Rampa de incarcare mobila buc 1 

axă - îndeplinește 

standardul de securitate 

BGR233 

sarcina maxima: 9.000 kg 

lungime totală: 11.800 mm 

din aceasta pe orizontală: 

2.500 mm 

latime totala: 2.300 mm 

latimea liniei: 1.960 mm 

latimea buzei: 2.140 mm 

lungimea buzei: 400 mm 

Zona de înălțime: 900 mm 

- 1.550 mm 

Inaltime gratar 50 mm, 

deschiderea gratarului 30 

mm 

- Roti speciale pentru 

sarcini grele 

- Pompa hidraulica 

manuala 

- Mecanism hidraulic de 

ridicare și coborâre 

- Suport furcă cu cardan - 

320 000.00 
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Transport cu motostivuitor 

- Procedura completă de 

încărcare poate fi executată 

de o singură persoană 

 

 

 Lotul 2     

1.2 

Platformă din oțel pentru instalarea 

celor de mai  jos  nivelator de 

andocare 
buc 1 

inaltime fixata la rampa 

existenta inaltime de 

andocare de 1.100 mm 

- incl. balustrada pe ambele 

parti si controlul 

functionarii 

stâlp 

-rampa de incarcare 

electro-hidraulica 

cu glisiera de 600 mm 

lungime platforma: 2.500 

mm 

Lungime totală inclusiv 

buza: 3.100 mm 

lungimea buzelor: 600 mm 

latime platforma: 2.000 

mm 

sarcina: 6.000 kg 

diferenta de inaltime: +/-

400 mm 

- Platformă cu plăci de 

rupere: 8 pe 10 mm 

- Buză de alimentare a 

plăcii lacrimale: 12 până la 

14 mm 

-- interblocarea repornirii 

în caz de pană de curent 

- Tensiune de funcționare 

400 volți, control 

tensiune 24 volți 

  

275 000.00 

9. În cazul în care contractual este împărțit pe loturi un operator economic poate depune 

oferta (se va selecta): 

1) Pentru fiecare lot in parte; 

2) Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:  

Termenii de executare-  Pîna la 14 saptamini dupa semnarea contractului 

Condițiile de livrare - DDP Chișinău, str. Transnistria,20 

Condițiile de plată – 20% avans, 80% după livrarea bunurilor 

3) Termenul de valabilitate a contractului:    31.12.2022 

10. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere 

de lege sau al unor acte administrative (după caz): ____________Nu estecazul____________ 
                                                                      (semenționeazărespectiveleacte cu putere de lege și acte administrative) 

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;  
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Nr. 

d/o 

Descriereacriteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndepliniriicriteriului/cerinței: Nivelul

minim/ 

Obligati- 

vitatea 

11.1 Declaratiaprivindneincadrarea in 

situatiileprevazute la art.16 

alin.(2) lit. a) din Legea nr. 

246/2017 cu privire la 

intreprinderea de stat 

siintreprindereamunicipala 

Original, confirmatprinaplicareasemnaturii a 

Participantului. Conform Anexei nr. 5 al 

Regulamentulprivindachizitionarea bunurilor, 

lucmrilorsiserviciilor la intreprinderea de stat 

 

DA 

11.2 Formularulofertei F3.1 
Oferta conform Formularului F.3.1, semnata de 

persoanaautorizata (valoareaoferteifara TVA) 

 

DA 

11.3 Specificatiitehnicesipret (F 4.1 si 

F 4.2) 
Original, confirmatprinaplicareasemndturii a 

Participantului. 
DA 

11.4 Formularulinformativdespreofert

ant 

ConformFormularului F.3.4 DA 

11.5 Certificat de atribuire a 

contuluibancar 

Copie - confirmataprinaplicareasemnaturii a 

Participantului. 
DA 

11.6 Extras din Registrul de stat al 

persoanelorjuridice 

Copie ,emisa de Camera Inregistmrii de Stat, 

confirmataprinaplicareasemnaturii a Participantului. 
DA 

11.7 Garantiapentru oferta* 1 % din valoareaofertei ^fara TVA, emisa de o banca 

comerciala 
DA 

* pentru rezidentii RM 

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

cadru, sistemul dinamic de achizitie sau licitatia electronica): nu este cazul 

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

14. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

a) Depunerea ofertelor: - 

- Până la: [ora exactă]   -   09-00 

- pe: [data]     -    18.04.2022 

 

b) deschiderea ofertelor 

- la: [ora exactă]  _11-00 

- pe: [data]-    18.04.2022 

15. Adresa la care trebuie prezentate ofertele: ÎS ”Fabrica de Sticlă Chișinău”,  

mun.Chișinău,str.Transnistria nr.20. 

Ofertele se prezintă în limba romană însoțite de documentel eobligatorii solicitate potrivit p.11 

sesigilează în plic cu indicarea nr. procedurii și se prezintă la sediul ÎS ”Fabrica de Sticlă 

Chișinău” 

16.Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile 

17.Locul deschiderii ofertelor: sediul ÎS ”Fabrica de Sticlă Chișinău” 
                    (adresadeschiderii) 

Ofertele întîrziate vor fi respinse.  

18. 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. 
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19. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:  

Limba romînă 

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

astfel de anunţ : nr.98-105 (8142-8149) din 08.04.2022 

21.În cadrul procedurii de achizitie publica 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 


