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Invitaţie

la concurs
pentru achiziţionarea echipamentului tehnic de calcul,
prin metoda cererii ofertelor de preţuri
Stimate Director,
Prin prezenta, Vă informăm despre organizarea concursului prin cererea ofertelor de
preţuri privind achiziţionarea echipamentului tehnic de calcul.
Luând în consideraţie experienţa şi competenţa Dvs. în domeniu, solicităm
participarea Dvs. la concursul dat.
Autoritatea contractantă: Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.
Sediul autorităţii: Str. Andrei Doga 24/1, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova.
Obiectul achiziţiei: echipament tehnic de calcul.
Numărul de telefon al persoanei de contact: (022) 400-57l.
Cerinţele şi

caracteristicile minimale tehnice

faţă

de bunurile solicitate:

Calculatoare de birou (15 unităţi) - Garanţie minimă 3 ani
Procesor
Intel@ Core™ i3-3240 3.4 GHz, 3 MB cache, 2 cores, 4 threads
Memoria operativa
4 GB DDR3 SDRAM
HDD
500Gb 3.5-inch, 7200 rpm, SATA-III Hard Drive
Video
Integrated VGA, DVI connection
Audio
Integrated, Internal speaker (standard)
Plac~ de reţea
Integrated Gigabit Ethernet Adapter (100/1 000)
Carcasa
Microtower, bloc de alimentare> 300W
_Unita~a optică
SATA DVD-R W Drive
Porturi
USB2.0 (2 front+4 Rear), front Audio, DVI-D and VGA video ports
Tastatura
USB Keyboard Rus/Eng
Şoarece
USB Optical Mouse with scroll
Monitoare (15 unităti)'- Garantie minimă 3 ani
~ Viewable Image Area 21,5' (54,61 cm) LED LCDI Resolution 1920 x 10801 Aspect Ratio 19:6
Wide/- Contrast Ratio 1000: 11 Brightness 250 nits (cd/m2)1 Response Time 5 msl Pixel Pitch
0.248 mm! Input - DVI-D and VGA video ports
Sisteme de operare (15 unităţi)
Microsoft Windows 7 Pro Eng 64 bit (versiunea cu interfata în limba engleză instalată de
producător)

Termenul-limita de prezentare a ofertelor: 29.04.2014, ora 11.00.
Data/ora

desfa~urarii

concursului: 29.04.2014, ora 11.30.

Criteriile de evaluare a ofertelor:
a) Oferta cea mai avantajoasa economic
conform urmatorului punctaj:

~i

corespunderea cerintelor suplimentare,

financiara a ofertantului
Garantia acordata pentru bunurile livrate. Termenul de garantie si
durata restabilirii
.i bunurilor.
b)
c)
d)
e)

completarea ofertei in conformitate cu cerintele ~i caracteristicile tehnice;
prezentarea tuturor documentelor de calificare solicitate;
experienta in domeniu de minim 3 ani;
prezentarea cat mai ampla a informatiei ce demonstreaza profesionalismul,
calificarea inalta, calitatea serviciilor oferite.

Mentiuni privind costul (de indicat in oferta):
a) Pretul ~i respectiv costul produselor va cuprinde toate cheltuielile, impozitele
taxele, inclusiv, transport area in cadrul AGEPI.
b) Val uta ~i modul de achitare.
c) Termenul de valabilitate a ofertelor.

~i

Mentiuni privind calitatea (de indicat in oferta):
a) Originea ~i marca comerciala a bunurilor livrate (top mondial). Calculatoarele §i
monitoarele trebuie sa fie de aceia$i marca comerciala, care sa fie notorie.
b) Certificat de conformitate pentru bunurile prezentate in oferta (se va prezenta).
c) Informatia despre produsele solicitate ~i/sau adresa paginii Web a companiei
producatoare / fumizor.
d) Informatia ce demonstreaza profesionalismul, calificarea inalta, calitatea
bunurilor/serviciilor oferite.
e) Experienta ofertantului in prestarea serviciilor .

•

Mentiuni privind situatia financiara (documentele se vor prezenta obligatoriu):
a) Ultimul R~port financiar anual (2013) cu anexele aferente nr. 1-4, autorizat de
organele de statistica (copia).
b) Certificatul de inregistrare ca platitor de TVA (copia).
c) Licenta pentru activitatea in domeniul solicitat (copia), dupa caz.
d) Certificatul privind lipsa datoriilor la bugetul de stat valabil ~i emis catre
autoritatea contractanta (original).
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Menţiuni

privind garanţiile (de indicat în ofertă):
a) Perioada de garanţie pentru echipament - minim 3 ani.
b) Ofertantul va garanta corespunderea bunurilor livrate la toţi parametrii tehnici de
calitate şi performanţă indicaţi în ofertă şi ulterior în contract.
c) Termenul în care se va asigura restabilirea funcţionalităţii bunurilor.
d) Transportarea tur-retur a echipamentului defect la centrul de deservire tehnică să
fie asigurat de către ofertant.

Termenul şi condiţiile de livrare a echipamentului (de indicat în
de 25 zile de la semnarea contractului.

ofertă):

în termen

Valuta: preţurile pentru bunurile şi serviciile solicitate se indică în lei moldoveneşti (în
cazul în care preţurile vor fi indicate în altă valută, preţul în lei pentru compararea
ofertelor se va determina în baza cursului oficial al BNM valabil la data deschiderii
ofertelor).
Preţurile

indicate de către ofertant vor fi fixe pe parcursul efectuării concursului şi
executării contractului. Oferta prezentată cu preţ nefixat se consideră nulă şi se respinge.
Oferta care conţine mai multe variante se consideră ofertă cu preţ ne fixat şi se respinge.

Modul de achitare: achitarea se va efectua în lei

moldoveneşti

prin transfer bancar.

Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.
Documentele de calificare ale operatorilor economici:
a) Oferta completată în limba de stat în conformitate cu cerinţele indicate mai sus,
fără corectări, cu număr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile şi
ştampila operatorului economic (specificaţiile tehnice pot fi prezentate în limba
engleză).

b) Certificatul de înregistrare a întreprinderii, emis de către Camera Înregistrării de
Stat (copia).
c) Ultimul Raport financiar anual (2013) cu anexele aferente nr. 1-4, autorizat de
organele de statistică (copia).
d) Certificatul de înregistrare ca plătitor de TVA (copia).
e) Licenţa pentru activitatea în domeniul solicitat (copia), după caz.
i) Certificatul privind lipsa datoriilor la bugetul de stat valabil şi emis către
autoritatea contractantă (original).
g) Certificat de conformitate pentru bunurile prezentate în ofertă.

Modul de întocmire a ofertelor:
a) fiecare pagină a ofertei, inclusiv a documentelor de calificare, trebuie să fie
ştampilată şi semnată de ofertant;
b) oferta şi documentele de calificare se prezintă într-un exemplar, în plic sigilat. Pe
plic se indică denumirea operatorului economic cu menţiunea:
"Participarea la concursul prin cererea ofertei de preJuri pentru achiziJionarea
echipamentului tehnic de calcul".
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Înştiinţarea privind determinarea câştigătorului se expediază în termen de 3 zile de

la data aprobării rezultatelor evaluării de

către

Condiţiile

investitor.

de contractare: contractul se încheie între AGEPI
termen de 20 zile de la data remiterii spre semnare.

şi

ofertantul

Preşedintele

L.

Ex. O. Beico
Tel: 400-571
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câştigător

în

Ion Ţîganaş,
grupului de lucru
pentru achiziţii

