
INVITAȚIA DE PARTICIPARE 

privind achizitionarea materiei prime secundare - oxid de aluminiu,  pentru anul de producere 2022 

prin procedura de Licitafie Deschisa 67 /LP-2022 

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

2. 1DNO: 1002600008924 

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

4. Numarul de telefon/fax: 060003737 

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

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de 

atribuire: www.glass.md 

7. Obiectul principal de activitate al intreprinderii: producere 

8. Cumparatorul invita operatorii economici interesați, care ii pot satisface necesitățile, să 

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

bunuri:  ____________   

Nr. 

d/o 

Denumirea bunurilor 

solicitate 

Unitatea 

De 

masura/Cantit

atea 

Specificarea tehnica deplina solicitată, 

Standarde de referinfă 

Valoarea 

estimată făгă 

TVA, lei 

1 Lotul 1    

     

1.1. 
Oxid de aluminiu 

Al2O3 
700 tn 

Al2O3 min. 98.50 % SiO2 max. 0.018 % 

Fe2O3 max. 0.020 % 

Na2OT max. 0.38 %  

CaO max. 0.060 %  

P2O5 max. 0.0025 %  

K2O max. 0.018 %  

Ignition loss (3000C -1000oC) 0.5 – 1.0 % 

Specific surface 60 – 80 m2 /g α 

Al2O3 content max. 10 %  

Angle of repose 30° – 35° Aluminium hydrate 

content max. 0.5 % Grain size : Fraction >150 

µm max. 10% Fraction < 45 µm max. 12% 

 

 

15 308 000.00 

mailto:achizitie@glass.md
http://www.glass.md/


9. In cazul in care contractul este imparfit pe loturi un operator economic poate depune 

oferta (se va selecta): 

1) Pentru un lot intreg; 

Termenele și conditiile de livrare solicitați: DAP (cu transportul vanzatorului la fabrica, mun. 

Chisinau, str. Transnistriei 20, conform comenzii lansate de către Intreprindere. 

2) Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022 

3) Condițiile de plata – pînă la 10 de zile după emiterea facturii fiscale 

10. Prestarea serviciului este rezervata unei anumite profesii in temeiul unor acte cu putere 

de lege sau al unor acte administrative (dupa 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: ___________________________________  ___________  

2 

Nr. 

d/o 
Descrierea criteriului/cerinfei 

Mod de demonstrare a indeplinirii 

criteriului/cerintei: 

Nivelul 

minim/ 

Obligativitat 

ea 

1 

Declarajia privind neincadrarea in situațiile 
prevazute la art. 16 alin.(2) lit. a) din Legea 
nr. 246/2017 cu privire la intreprinderea de 
stat și intreprinderea municipală 

Original, confirmat prin aplicarea 
semnaturii a Participantului. Conform 
Anexei nr. 5 al Regulamentul privind 
achiziționarea bunurilor, lucrarilor și 
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 Specificații tehnice și preț (F 4.1 și F 4.2) 
Original, confirmat prin aplicarea 
semnaturii a Participantului. 

DA 

4 Formularul informativ despre ofertant Conform Formularului F.3.4 DA 

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

și ștampilii a Participantului. 
DA 

6 

Certificat de conformitate Eliberat de Serviciul Standardizare și 

Metrologie- Copie confirmata prin 

aplicarea semnaturii a Participantului. 

DA 

7 
Garanfia pentru oferta 1 % din valoarea ofertei fara TVA, emisa 

de о banca comerciala 
DA 

    

12. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (daca este cazul specificafi daca se va utiliza 

acordul-cadru, sistemul dinamic de achizifie sau licitatia electronic:»): nu se aplica 
13. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic pref 
14. Termenul limita de depunere/deschidere a ofertelor este: 

Depunerea ofertelor- рапă la ora 09-00 data 01.07.2022 

Deschiderea ofertelor- ora 11-00 data 01.07.2022 

15. Adresa la care trebuie transmise ofertele: IS „ Fabrica de Sticlă din 

Chișinău” municipiul Chisinau, str. Transnistriei 20 

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

indicarea numdruluiprocedurii, cuprezentarea la sediul IS„ Fabrica de Sticla din Chisinau” 

16. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile 

17. Locul deschiderii ofertelor: sediul ÎS „ Fabrica de Sticla din Chisinau” 
Ofertele intarziate vor fi respinse. 

 



A 
18. Persoanele autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: 

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

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

recomandata despre rezultatele procedurii. 

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

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

un astfel de anunț: 170-176 (8214-8220) din 10.06.2022 

21. În cadrul procedurii de achizifie publica se va utiliza/accepta: 
 

Denumirea instrumcntului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 

depunerea electronic a ofertelor sau a cererilor de participare Nu  se acceptă HG 351 cap VII  

pct 70 
 

sistemul de comenzi electronice NU 

facturarea electronic Se accepta 

platile electronice Se accepta 
 
 
Conducatorul grupului de lucru – Fedora Palamari 
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