
ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI

nr. 17/01874 09.06.2017din

Denumirea autorităţii contractante: Agentia de Stat pentru Proprietate Intelectuala
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

Servicii tipografice şi servicii conexeObiectul achiziției:
79800000-2Cod CPV:

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  46  din  09.06.2017.
În scopul achiziţionării "Servicii tipografice şi servicii conexe"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Buget propriu

Cumpărătorul  invită  operatorii  economici  interesaţi,  care  îi  pot  satisface  necesităţile,  să  participe  la  procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor   Servicii:

Servicii  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Servicii solicitateCod CPV

1 Broșuri și pliante
1000.00Bucată1.1 Broşura „Cum se înregistrează o marcă în

RM”
Tipar: Format A5, 28 pag.,
bloc Offset 80 gr/m2, 1+1,
coperta matt 250, 4+0
Finisaj: Broșare cu capse

79800000-2

1000.00Bucată1.2 Broşura „Cum se brevetează o invenţie în RM” Tipar: Format A5, 28 pag.,
bloc Offset 80 gr/m2, 1+1,
coperta matt 250, 4+0
Finisaj: Broșare cu capse

79800000-2

1000.00Bucată1.3 Broşura „Cum se protejează un soi de plantă în
RM”

Tipar: Format A5, 20 pag.,
bloc Offset 80 gr/m2, 1+1,
coperta matt 250, 4+0
Finisaj: Broșare cu capse

79800000-2

1000.00Bucată1.4 Broşura „Cum se înregistrează un DMI în
RM”

Tipar: Format A5, 28 pag.,
bloc Offset 80 gr/m2, 1+1,
coperta matt 250, 4+0
Finisaj: Broșare cu capse

79800000-2

1000.00Bucată1.5 Broşura „Cum se protejează dreptul de autor şi
drepturile conexe în RM”

Tipar: Format A5, 36 pag.,
bloc Offset 80 gr/m2, 1+1,
coperta matt 250, 4+0
Finisaj: Broșare cu capse

79800000-2

1000.00Bucată1.6 Broşura „Cum se protejează IG, DO şi STG în
RM”

Tipar: Format A5, 24 pag.,
bloc Offset 80 gr/m2, 1+1,
coperta matt 250, 4+0
Finisaj: Broșare cu capse

79800000-2

1000.00Bucată1.7 Broşura „ABC - ul proprietăţii intelectuale Tipar: Format A5, 40 pag.,
bloc Offset 80 gr/m2, 1+1,
coperta matt 250, 4+0
Finisaj: Broșare cu capse

79800000-2

1000.00Bucată1.8 Broşura „Protecția proprietății intelectuale în
RM”

Tipar: Format 205x200 mm, 48
pag., bloc gloss 105 gr/m2, 4+4,
coperta matt 250 gr/m2, 4+0
Finisaj: broșare cu capse

79800000-2

1000.00Bucată1.9 Broşura „Investiții și profit cu PI” Ghid pentru
IMM

Tipar: Format 205x200 mm, 32
pag., bloc gloss 105 gr/m2, 4+4,

79800000-2



pag. 2

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Servicii solicitateCod CPV

1000.00Bucată1.9 Broşura „Investiții și profit cu PI” Ghid pentru
IMM

coperta matt 250 gr/m2, 4+0
Finisaj: broșare cu capse

79800000-2

400.00Bucată1.10 Broșura „Proprietatea intelectuală în cifre” Tipar: Format A4, 56 pag., bloc
matt 150 gr/m2, 4+4,
Coperta: matt 250 gr/m2, laminare
selectivă 4+0
Finisaj: broșare cu capse

79800000-2

15000.00Bucată1.11 Pliant „Drept de autor” Format deschis 210x297 mm,
închis la 1/3 A4 (trifold, 2 big-uri),
4+4, hârtie cretată 170 gr/m2

79800000-2

20000.00Bucată1.12 Pliantul „Stop contrafacerea și pirateria” Format deschis 210x297 mm,
închis la 1/3 A4 (trifold, 2 big-uri),
4+4, hârtie cretată 170 gr/m2

79800000-2

2000.00Bucată1.13 Pliantul  „Depunere online” Format 210x99 mm,  4+4, hârtie
cretată 170 gr/m2

79800000-2

2000.00Bucată1.14 Pliantul „Indicații geografice” Format 210x99 mm, 4+4, hârtie
cretata 170 gr/m2

79800000-2

600.00Bucată1.15 Fişa publicitară „Marca comercială a anului
2017

Format deschis 210x180 mm,
închis 210x90 mm, 4+4 culori,
hârtie cretată 170 gr/m2, pliere la
mijloc

79800000-2

3000.00Bucată1.16 Pliant „5 pași simpli” Format deschis 210x297 mm,
închis la 1/3 A4 (trifold, 2 big-uri),
4+4, hârtie cretată 170 gr/m2

79800000-2

1000.00Bucată1.17 Pliantul „Validarea brevetelor în RM” Format 210x99 mm, 4+4, hârtie
cretata 170 gr/m2

79800000-2

2 Bannere
200.00Metru pătrat2.1 Banner Densitatea: 720 DPI

Garanție: minim 90 zile din data
predării mărfii.
Conform machetei prezentate

79800000-2

250.00Metru pătrat2.2 Banner Densitatea: 1440 DPI
Garanție: minim 90 zile din data
predării mărfii.
Conform machetei prezentate

79800000-2

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
In termen de 10 zile de la data semnarii contractului
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

1 Formularul ofertei F3.1 Original Da
2 Formularul informativ despre ofertant F3.3 Original Da
3 Declarația privind conduita etică și neimplicată în

practici frauduloase și de corupere F3.4
Original Da

4 Declarație privind situația personală a operatorului
economic F3.5

Original Da

5 Specificații tehnice și de preț (F4.1 și F4.2) Original Da
6 Garanție pentru ofertă Original Da
7 Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de

BPN
Original Da

8 Extras din Registrul de Stat a persoanelor juridice, cu
indicarea listei fondatorilor operatorului economic

Copie autentificata prin semnătura/ştampila
participantului

Da

9 Certificat de atribuire a contului bancar Copie autentificata prin semnătura/ştampila
participantului

Da

10 Autorizaţia de funcţionare Copie autentificata prin semnătura/ştampila
participantului

Da

11 Ultimul raport financiar (situații financiare) cu Copie autentificata prin semnătura/ştampila Da
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

ștampila Biroului Național de Statistică participantului
12 Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor

şi/sau prestarea serviciilor similare
Ofertantul va avea minim 3 ani de experienţă specifică
în prestarea serviciilor similare.
Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe
operatorul economic completează formularul (F3.3)
pct. 2.2.

Da

Informație Suplimentară:
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor
de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: Agentia de Stat pentru Proprietate Intelectuala
Adresa: Str. Andrei Doga nr. 24/1
Tel.: tender@agepi.gov.md022400630 ,  Fax: 022440119 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: LUŢCAN ALEXANDRU, Șef Secție economie și audit

Întocmirea ofertelor:
Oferta  și  documentele  de  calificare  solicitate  întocmite  clar,  fără  corectări,  cu  număr  și  dată  de  ieșire,  cu  semnătura  persoanei
responsabile,  puse  în  plic,  sigilate  şi  ştampilate,  urmează  a  fi  prezentate

pînă la: 22.06.2017 11:00
Str. Andrei Doga nr. 24/1pe adresa:

În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnatăNOTĂ:
în original precum  și documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoaredin  data desfășurării procedurii.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 60 zile

în prezenţa fizică  sau  prin  mijloace electronice a membrilor  grupului de lucru  al  autorității  contractanteOfertele vor fi deschise
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

22.06.2017 11:00la:
Str. Andrei Doga nr. 24/1pe adresa:

Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de

Garanție bancară
Garanție prin transfer
în valoare de 1%

Contractul intră sub incidența Acordului OMC   - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat ''REGISTRUL
DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE''. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: POPA ANDREI


