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DOCUMENTAŢIA DE 

ATRIBUIRE 
pentru realizarea achiziţiilor de bunuri  

 
 

 

 

 
Obiectul achiziţiei:   Soda calcinată    

  

      

Autoritarea Contractantă:  

ÎS ”Fabrica de Sticlă din Chișinău” 

Procedura achiziţiei:   

Licitație deschisă nr. 85/LD-2022 din 02 decembrie 2022 
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FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA) 

 

Instrucţiunile pentru completarea Fişei de Date a Achiziţiei sînt oferite cu litere cursive. 

 

1. Dispoziții generale 
 

Nr

. 
Rubrica 

Datele Autorității 

Contractante/Organizatorului procedurii 

1.1. 
Autoritatea 

contractantă/Organizatorul 

procedurii, IDNO: 

ÎS ”Fabrica de Sticlă din Chișinău” 

1002600008924 

1.2. Obiectul achiziției: 
Soda calcinată 

 

1.3. 
Numărul  și tipul procedurii de 

achiziție: 
Nr.: 85/LD-2022 
Tipul procedurii de achiziție: Licitație 

1.4. Tipul obiectului de achiziţie:  Soda calcinată 

1.5. Codul CPV:  

[se indică codul CPV cel mai detaliat posibil 

potrivit obiectului de achiziție] nu este 

obligatoriu 

1.6. 
Sursa alocaţiilor bugetare/banilor 

publici și perioada bugetară: 
proprii 

perioada bugetară 2022 

1.7. 
Administratorul alocațiilor 

bugetare: 
ÎS ”Fabrica de Sticlă din Chișinău” 

1.8. 
Partenerul de dezvoltare (după 

caz): 
Nu este cazul 

1.9. 
Denumirea cumpărătorului, 

IDNO: 
ÎS ”Fabrica de Sticlă din Chișinău” 

1002600008924 

1.10. Destinatarul bunurilor, IDNO: 
ÎS ”Fabrica de Sticlă din Chișinău” 

1002600008924 

1.11. Limba de comunicare: Română 

1.12. 
Locul/Modalitatea de transmitere a 

clarificărilor referitor la  

documentația de atribuire 

mun.Chișinău, str.Transnistria nr.20 

telefon: 060003737 

email: achizitie@glass.md 

 

  

1.13. 
Contract de achiziție rezervat 

atelierelor protejate 
Nu este cazul 

1.14. Tipul contractului: 

 

Vînzare-cumpărare 

 

1.15. 

Condiţii speciale de care 

depinde îndeplinirea 

contractului (neobligatoriu):  

Nu sunt 
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2. Listă bunurilor și specificații tehnice: 

Nr. 

d/o 

Cod 

CPV 

Denumire bunurilor 

solicitate 
U.M Cantitatea 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de 

referinţă 

  Lotul 1   
1.  

 

 Soda calcinata GOST – 

5100 

Carbonat desodic 

tn 1000 Marca – A 

Calitate - superior/l 

Granule de culoare albă 

Na2C03, % nu mai puţin 99,4/99,0 

Массовая доля потери при 

прокаливании при 270- 300 °С, % 

не более 0,7/0,8 

Cloruri NaCl, % nu mai mult 0,2/0,5 

Fe203, % nu mai mult 0,003/0,005 

Fracţiunea de masă a particulelor 

dizolvate, % nu mai mult de 

0,04/0,04 

Fracţiunea de masă de sulfat 

(Na2S04), % nu mai mult 0,05/0,05 

Насыпная плотность, г/смЗ, не 

менее 1,1/0,9 

Гранулометрический состав: 

Rămăşiţi în sita № 2К %, nu mai 

mult de:nu este standardizat / 5 

Cernuta prin sita № 1,25К % nu mai 

mult de : 100/nu este standardizat 

Rămăşiţi în sita № 1К % , nu mai 

mult de: 3/nu este standardizat 

Cernuta prin sita nr. 0,1K nu mai 

mult de 7/15 

Магнитные включения – 

отсутствие 

Se solicită mostre - obligatoriu 

 

 

3. Pregătirea ofertelor 
 

3.1. Oferte alternative: Nu se acceptă  

3.2. Garanţia pentru ofertă: 

[forma garanției a/b 

a) Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o 

bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 

3-a – Formulare pentru depunerea ofertei 

sau 

b) Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii 

contractante, conform următoarelor date bancare: 

Beneficiarul plăţii: ÎS ”Fabrica de Sticlă din Chișinău” 

Denumirea Băncii: BC “Moldindconbank” SA  suc. “Vasile 

Alecsandri”, mun. Chisinau.  
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Codul fiscal: 1002600008924 

IBAN: MD06ML000000002251367310 

Cod bancar: MOLDMD2X367 

cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru 

garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție  

 nr 85/LD-2022 

 

3.3. 
Garanţia pentru ofertă va fi în 

valoare de:  
1 % din valoarea ofertei fără TVA. 

3.4. 
Ediţia aplicabilă a Incoterms 

și termenii comerciali 

acceptați vor fi: 
DAP   [INCOTERMS 2020] 

3.5. Termenul de livrare: Pînă la 31 decembrie 2022 

3.6. Locul livrării bunurilor: DAP, mun. Chişinău, str. Transnistria 20 

3.7. 
Metoda și condițiile de plată vor 

fi:  
în termen de pînă la 10 de zile din data emiterii facturii fiscali/invoice  

3.8. 
Perioada valabilităţii ofertei va 

fi de: 
60 zile 

3.9. Ofertele în valută străină: se accepta  

 

 

4. Depunerea și deschiderea ofertelor 
 

 4.1 
Locul/Modalitatea de  

depunerea ofertelor, este: 

Depunerea ofertelor v-a avea loc la sediul: 

ÎS ”Fabrica de Sticlă din Chișinău”,  mun.Chișinău, 

str.Transnistria nr.20 

 

 

Ofertele se depun prin intermediul serviciilor poştale sau 

personal. Ofertanţii vor depune oferta financiară și oferta 

tehnică, în plicuri sigilate, marcîndu-le în mod 

corespunzător. Plicurile cu oferta financiară, tehnică vor fi 

plasate într-un singur plic sigilat.  

 

Plicul va conține: 

- numele şi adresa ofertantului; 

- adresa  autorităţii contractante; 

- numărul licitaţiei, şi denumirea obiectivului;  

 - avertizare - să nu fie deschise înainte de ora şi data 

deschiderii ofertelor,  

a) Depunerea ofertelor: - 

- până la: [ora exactă]   -   09-00 

- pe: [data]     -   02.12.2022 

b) Deschiderea ofertelor 

- la: [ora exactă]    11-00 

- pe: [data] -    02.12.2022 

Dacă plicurile nu sunt sigilate şi marcate conform 

cerinţelor de mai sus, autoritatea contractantă nu îşi va 
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asuma responsabilitatea pentru plasarea lor incorectă sau 

deschiderea înainte de termen a ofertei. 

4.2. 
Termenul limită de depunere 

a ofertelor este:  

 

- până la: [ora exactă]   -   09-00 

- pe: [data]     02.12.2022 

 

  

  

4.3. 
Persoanele autorizate să 

asiste la deschiderea ofertelor  
 

Pe perioada pandemiei, Operatorii Econoinici sau 

reprezentanții acestora nu pot participa la deschiderea ofertelor. 

Operatorii Econoinici vor fi informați prin e-mail sau scrisoare 

recomandată despre reznltatele procedurii. 

 

5. Evaluarea și compararea ofertelor 

5.1. 

Preţurile ofertelor depuse în 

diferite valute vor fi 

convertite în:  
MDL 

Sursa ratei de schimb în 

scopul convertirii:  
Potrivit ratei de schimb BNM la data desfășurării procedurii de 

achiziței  

Data pentru rata de schimb 

aplicabilă va fi:  
data desfășurării procedurii de achiziței 

5.2. 
Modalalitatea de efectuare a 

evaluării: 
 Evaluarea va fi efectuată: la prețul cel mai scăzut 

5.3. 

 
Factorii de evaluare vor fi 

următorii:  
Nu se aplică 

 

6. Adjudecarea contractului 

6.1. 
Criteriul de evaluare aplicat 

pentru adjudecarea 

contractului va fi: 
Se va aplica criteriul de evaluare: prețul cel mai scăzut  

6.2. 

Suma Garanţiei de bună 

execuţie (se stabileşte 

procentual din preţul 

contractului adjudecat): 

----- 

6.3. 
Garanţia de bună execuţie a 

contractului: 

[forma garanției de bună execuție a/b 

a) Garanția de buna execuție (emisă de o bancă 

comercială) conform formularului F3.5 sau 

b) Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorităţii 

contractante, conform următoarelor date bancare: 

Beneficiarul plăţii: ÎS ”Fabrica de Sticlă din Chișinău” 

Denumirea Băncii: BC “Moldindconbank” SA  suc. “Vasile 

Alecsandri ”, mun. Chisinau.  

Codul fiscal: 1002600008924 

IBAN: MD06ML000000002251367310 
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Cod bancar: MOLDMD2X367 

cu nota “Garanția de bună execuție” sau “Pentru garanţia de 

bună execuție la procedura de achiziție nr. -

___________________ 

6.4. 

Forma de organizare juridică 

pe care trebuie să o ia 

asocierea grupului de 

operatori economici cărora li 

s-a atribuit contractul 

a) Societate pe acţiuni 

b) Societate cu răspundere limitată  
c) Altele 

 

6.5. 

Numărul maxim de zile 

pentru semnarea şi 

prezentarea contractului către 

autoritatea contractantă, de la 

remiterea acestuia spre 

semnare: 

     10 zile 

 
Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt 

pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

 

Conducătorul grupului de lucru: Fedora Palamari  

 

 

 

FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI 

 

Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. 

 

Formular Denumirea 

F3.1 Formularul ofertei 

F3.2 Garanţia pentru ofertă – formularul garanţiei bancare 

F3.3 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  unicipală 

F3.4            Formularul informativ despre ofertant 

 

Formularul ofertei (F3.1) 

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor 

permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul 

acestuia.] 

Data depunerii ofertei:  “___” _____________________ 20__ 

Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ 

Anunț de participare Nr.: ______________________________ 

Către:   ____________________________________________ 

[numele deplin al autorităţii contractante] 

________________________________________________________ declară că:  

[denumirea ofertantului] 
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a) Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv 

modificările nr. ___________________________________________________________. 

[introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc] 

b) ____________________________________________________________ se angajează să 

[denumirea ofertantului] 

furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile 

tehnice şi preț, următoarele bunuri _______________________ 

________________________________________________________________________.  

[introduceţi o descriere succintă a bunurilor] 

c) Suma totală a ofertei  fără TVA constituie: 

________________________________________________________________________. 

[introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate 

sumele şi valutele respective] 

d) Suma totală a ofertei  cu TVA constituie: 

________________________________________________________________________. 

[introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate 

sumele şi valutele respective] 

e) Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp , începînd cu data-limită pentru 

depunerea ofertei,  va rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment pînă la 

expirarea acestei perioade; 

f) În cazul acceptării prezentei oferte, ____________________________________________  

[denumirea ofertantului] 

se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie  pentru executarea corespunzătoare a 

contractului de achiziţie publică. 

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 

03.07.2015 privind achizițiile publice. 

h) Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor 

ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în 

vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice. 

 

Semnat:________________________________________________    

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] 

 

Nume:_________________________________________________   

În calitate de: ___________________________________________  

[funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]  

Ofertantul: _____________________________________________ 

Adresa: ________________________________________________ 

Data: “___” _____________________ 20__ 

 

                                                                           Garanţia pentru oferta (Garanția bancară) (F3.2) 

[Banca emitentă va completa acest formular de garanţie bancară în conformitate cu instrucţiunile 

indicate mai jos. Garanţia bancară se va imprima pe foaie cu antetul băncii, pe hîrtie specială 

protejată.] 

__________________________________________________________________ 
[Numele băncii şi adresa oficiului sau a filialei emitente] 

Beneficiar:  _______________________________________________________  
[numele şi adresa autorităţii contractante] 

Data: “___” _____________________ 20__ 
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GARANŢIE DE OFERTĂ Nr._________________ 

 

_______________________________________________________________  a fost informată că  
[denumirea băncii] 

____________________________________________________  (numit în continuare „Ofertant”) 
[numele ofertantului] 

urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de “___” ............................ 20__ (numită în continuare 

„ofertă”) pentru 

livrarea..................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

 __________________________________________ 
[obiectul achiziţiei] 

conform anunțului de participare nr. __....................___ din “___” ..................................___ 20__. 

 

La cererea Ofertantului, noi, ........................................ ............................................, prin prezenta,  
[denumirea băncii] 

ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depăşesc în total suma 

de:...................................................................................................................................................... 

________________________________________________________) 
 [suma în cifre]      ([suma în cuvinte]) 

la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoţite de o declaraţie în care se 

specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligaţiile sale referitor la condiţiile 

ofertei, şi anume:    

a) şi-a retras oferta în timpul perioadei valabilităţii ofertei sau a modificat oferta după expirarea 

termenului-limită de depunere a ofertelor; sau  

b) fiind anunţat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre 

adjudecarea contractului: (i) eşuează sau refuză să semneze formularul contractului;; sau (ii) 

eşuează sau refuză să prezinte garanţia de bună execuţie, dacă se cere conform condiţiilor 

licitaţiei, ori nu a executat vreo condiţie specificată în documentele de atribuire, înainte de 

semnarea contractului de achiziţie. 

 

Această garanţie va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant cîştigător, la primirea de 

către noi a copiei înştiinţării privind adjudecarea contractului şi în urma emiterii Garanţiei de bună 

execuţie eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului.  

 

Prezenta garanţie este valabilă pînă la data de “___” _____________________ 20__. 

 

_________________________________________ 
[semnătura autorizată a băncii] 

 

 

Formularul F 3.3 

 

D E C L A R A Ț I E 

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  

Titlul achiziției:…………………………………………………………………………….  

 

Subsemnatul, ............................................................(nume, prenume) reprezentant legal al 

……………. ……………………………………… (denumirea operatorului economic), în calitate 

de ofertant, la achiziție....................................................................................... 

 (se va completa cu denumirea achiziției), organizată de Î.S.”___________________”, declar pe 

propria răspundere sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals in 
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acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) al Legii nr.246/2017 cu 

privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:  

- nu are drept membrii in cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem 

persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sînge sau prin adopție cu subiectului declarării 

(părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu 

subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații 

comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de 

achiziție implicat în procedura de atribuire.  

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane 

care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sînge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, 

frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul 

declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale 

cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție 

implicat în procedura de atribuire,  

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de 

calificare sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca Întreprinderea are dreptul de a 

solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.  

 

Data completării..........................  

Operator economic____________________________ (semnătura autorizată, ștampilă)  

 

                                                                                       

 

  Formular informativ despre ofertant (F 3.4) 
 

 

 

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor 

permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul 

acestuia.] 

 

Data:  “___” _____________________ 20__ 

Licitaţia Nr.:_____/LD-2022                                                     

Ofertanți individuali 

1.  Informaţii generale 

1.1. Numele juridic al ofertantului  

1.2. 
Adresa juridică a ofertantului în 

ţara înregistrării 
 

1.3. Statutul juridic al ofertantului  

 • Proprietate  

 • Formă de organizare juridică  

 • Altele  



10 

1.4. Anul înregistrării ofertantului  

1.5. Statutul de afaceri al ofertantului  

 
• Agent local/Distribuitor al 

producătorului străin 
 

 • Intermediar  

 • Companie de antrepozit  

 • Altele  

1.6. 
Informaţia despre reprezentantul 

autorizat al ofertantului 
 

 • Numele  

 • Locul de muncă şi funcţia  

 • Adresa  

 • Telefon / Fax   

 • E-mail  

1.7. 
Numărul de înregistrare pentru 

TVA 
 

1.8. 

Numărul de identitate al 

ofertantului pentru impozitul pe 

venit (pentru ofertanţii străini) 

 

2.  Informații financiare 

2.1. Informaţie privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat: 

 a) Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani: 

  Cauza litigiului Rezultatul sau sentinţa şi suma implicată 

    

    

 b) Procese curente, pe parcursul anului fiscal curent: 

  Cauza litigiului Situaţia curentă a procesului 

    

    

 

 

 

 

 



Specificaţii tehnice (F4.1)  
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3,4,5,7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,6,8] 

  

 

Numărul procedurii de achiziție  

Denumirea procedurii de achiziție: Licitație deschisă 

Cod 

CPV 

Denumirea  

bunurilor/serviciilor 

Modelul 

articolului 

Ţara de 

origine 

Producătorul Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă 

 

Specificarea tehnică 

deplină propusă de 

către ofertant 

 

Standarde de 

referinţă 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Lotul 1       

 
Soda calcinata 

GOST – 5100 

Carbonat desodic 
   

Marca – A 

Calitate - superior/l 

Granule de culoare albă 

Na2C03, % nu mai puţin 99,4/99,0 

Массовая доля потери при прокаливании при 270- 300 °С, % не более 

0,7/0,8 

Cloruri NaCl, % nu mai mult 0,2/0,5 

Fe203, % nu mai mult 0,003/0,005 

Fracţiunea de masă a particulelor dizolvate, % nu mai mult de 0,04/0,04 

Fracţiunea de masă de sulfat (Na2S04), % nu mai mult 0,05/0,05 

Насыпная плотность, г/смЗ, не менее 1,1/0,9 Гранулометрический 

состав: 

Rămăşiţi în sita № 2К %, nu mai mult de:nu este standardizat / 5 

Cernuta prin sita № 1,25К % nu mai mult de : 100/nu este standardizat 

Rămăşiţi în sita № 1К % , nu mai mult de: 3/nu este standardizat 

Cernuta prin sita nr. 0,1K nu mai mult de 7/15 

Магнитные включения – отсутствие 

Se solicită mostre - obligatoriu 
 

 

 

 TOTAL       

  

Semnat:  _______________  Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ 

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ 



 

Specificații de preț (F4.2)  

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9] 

 

Numărul  procedurii de achiziție   

Denumirea  procedurii de achiziție: Licitație deschisă 

  

Cod CPV 

Denumirea  

bunurilor/serviciilor 

Unitatea 

de 

măsură 

Canti-

tatea 

Preţ unitar 

(fără TVA) 

lei 

Preţ unitar 

(cu TVA) 

lei 

Suma 

fără 

TVA 

lei 

Suma 

cu TVA 

lei 

Termenul de  

livrare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Lotul 1        

 
Soda calcinata GOST – 5100 

Carbonat desodic 

tn.      Pînă 

31.12.2022 

 TOTAL       
 

 

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ 

 

Ofertantul:                                 Adresa: ________________________________________________________ 

 

 
 



 

 

Contract-model (F5.1) 
 

Întreprinderea de Stat Fabrica de Sticlă din Chișinău 

 

 

CONTRACT Nr. _________ 
 

de achiziţionare _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

“___”_________20__ __________________________ 
(localitataea) 

 

Furnizorul de bunuri  Autoritatea contractantă 
 

______________________________________, 
(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) 

reprezentată prin ________________________, 
(funcţia, numele, prenumele) 

care acţionează în baza ___________________, 
(statut, regulament, hotărîre etc.) 

denumit(a) în continuare Vînzător  

______________________________________, 
(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) 

pe de o parte, 

 

______________________________________, 
(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) 

reprezentată prin ________________________, 
(funcţia, numele, prenumele) 

care acţionează în baza ___________________, 
(statut, regulament, hotărîre etc.) 

denumit(a) în continuare Cumpărător  

______________________________________, 
(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) 

pe de altă parte, 
 

ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: 

 

a. Achiziţionarea _______________________________________________________________, 
(denumirea bunului) 

denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip 

_____________________________ nr._______ din_________________, 

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din  

„___” _______________________ 20__. 

 

b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului: 

 

a) Specificaţia tehnică; 

b) Specificația de preț; 



 

c) [adăugaţi alte documente componente conform necesităţii, de exemplu, desene, 

grafice, formulare, protocolul de recepţionare provizorie şi finală etc.] 

 

c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor 

discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor 

avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. 

 

d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, 

Vînzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile şi să 

înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. 

  

e. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului, în calitate de 

contravaloare a livrării bunurilor, precum şi a înlăturării defectelor lor, preţul Contractului sau 

orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi 

modalitatea stabilite de Contract. 

1. Obiectul Contractului 

1.1. Vînzătorul îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile conform  Specificaţiei, care este parte 

integrantă a prezentului Contract.  

1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile 

de Vînzător.  

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. 

Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie. Cînd nu este 

menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte 

reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. 

1.4. Termenele de garanţie [valabilitate, după caz] a Bunurilor sînt indicate în Specificaţie. 

2. Termeni şi condiţii de livrare 

2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vînzător în  termenele prevăzute de graficul 

de livrare. 

2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor include: 

[Cerinţele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform 

cerinţelor actuale.] 

 

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel 

tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în 

momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus. 

3. Preţul şi condiţii de plată 

3.1. Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, 

fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. 

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi 

constituie: ____________________________________lei MD. 
(suma cu cifre şi litere) 

3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate va efectua în MDL.  

3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi:  

[Cerinţele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform 

cerinţelor actuale.] 



 

3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat 

în prezentul Contract. 

4. Condiţii de predare-primire 

4.1. Bunurile se consideră predate de către Vînzător şi recepţionate de către Cumpărător 

[destinatar, după caz] dacă: 

a) cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi graficul livrării 

şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; 

b) calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; 

c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. 

4.2. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al  facturii 

fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Vînzător 

a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în 

punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii 

stabilite în punctul 10.3. 

5. Standarde 

5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către 

furnizor în propunerea sa tehnică. 

5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta 

standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. 

6. Obligaţiile părţilor 

6.1. În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă: 

a) să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; 

b) să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de ____ zile 

calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor; 

c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către 

Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului 

Contract; 

d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de pînă la recepţionarea 

lor de către Cumpărător [destinatar, după caz]. 

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: 

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul 

stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; 

b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în 

prezentul Contract. 

7. Forţa majoră 

7.1. Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a 

obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de 

forţă majoră (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte 

circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 

7.2. Partea care invocă clauza de forţă majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai 

tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor de forţă majoră. 



 

7.3. Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul declanşării şi termenul de acţiune 

trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul 

competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 

8. Rezilierea 

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către: 

a) Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul 

Contract;          

b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare stabilite; 

c) Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor; 

d) Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor 

înaintate conform prezentului Contract. 

8.3. Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de ___ zile 

lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 

8.4. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de ___ zile lucrătoare de la primirea 

notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția 

rezilierea. 

9. Reclamaţii  

9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorul la momentul 

recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului. 

9.2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate   Vînzătorului în termen de 

___ zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat 

eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. 

9.3. Vînzătorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de ___ zile lucrătoare 

de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată. 

9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de ___ zile, să 

livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii 

necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului.  

9.5. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv 

pentru viciile ascunse. 

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de 

organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau 

întîrziere sînt suportate de partea vinovată. 

 

10. Sancţiuni 
10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este 

____________________________________________, în cuantum de __% din valoarea 

contractului.  

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia 

de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile 

punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de  ___% [indicați 

procentajul] din suma totală a contractului. 

10.3. Pentru livrarea cu întîrziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în 

valoare de ___% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 

___ % [indicați procentajul]  din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea 

depășește ________ zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul 



 

Contract și Vînzătorului  i se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea 

a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1. 

10.4. Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 

___% [indicați procentajul]  din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu 

mai mult de  ___% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract. 

11. Drepturi de proprietate intelectuală 

11.1. Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 

instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi 

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei 

în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

12. Dispoziţii finale 

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale 

amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă 

conform legislaţiei Republicii Moldova. 

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele  

perfectate anterior îşi pierd valabilitatea. 

12.3. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra 

modificării clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care 

lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 

contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care 

au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi.   

12.4. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în 

prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 

12.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii 

Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător. 

12.6. Prezentul contract este valabil pînă la 31 decembrie 20__.                          

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al  părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una din părți. 

12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în 

conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus. 

 

 

13. Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor 

 

Furnizorul de bunuri  Autoritatea contractantă 

Adresa poştală: Adresa poştală: 

Telefon: Telefon: 

Cont de decontare: Cont de decontare: 

Banca: Banca: 

Adresa poştală a băncii: Adresa poştală a băncii: 



 

Cod: Cod: 

Cod fiscal: Cod fiscal: 

 

14. Semnăturile părţilor 

Furnizorul de bunuri  Autoritatea contractantă 

Semnătura autorizată: Semnătura autorizată: 

L.Ș. L.Ș. 

  

 

 


