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

nr. 17/02272 07.07.2017din

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

Produse informative și de promovareObiectul achiziției:
39294100-0Cod 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.:  54  din  07.07.2017.
În scopul achiziţionării "Produse informative și de promovare"
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   Bunuri:

Bunuri  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

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

1 Autocolante şi benzi publicitare
200.00Bucată1.1 Autocolante volumetrice Conform machetei prezentate de

AGEPI.
Formă rotundă, dimensiunea 40
mm diametru
1 culoare (pantone 2592c).

Imaginea 1.1 din ANEXĂ

39294100-0

200.00Bucată1.2 Autocolante volumetrice Conform machetei prezentate de
AGEPI.

Formă dreptunghiulară,
dimensiunea 18x40 mm
1 culoare (pantone 2592c).

Imaginea 1.2 din ANEXĂ

39294100-0

600.00Bucată1.3 Autocolante oracal Conform machetei prezentate de
AGEPI.
Formă dreptunghiulară,
dimensiunea 30x50 mm.

Imaginea 1.3 din ANEXĂ

39294100-0

2 Port-chei din piele
250.00Bucată2.1 Port-chei din piele personalizat Port-chei din piele naturală 100%,

Dimensiuni : lățime 6,5 cm;
înălțime 12 cm. Grosime 2 cm, de
culoare neagră cu aspect mat, cu
embosarea logoului în exterior și
vopsit violet, dimensiunile logoului
15x 30 mm  și elemente din piele
violetă în interior, pe care se
embosează logoul
prevazut cu un sistem metalic
pentru prinderea a 6 chei,
sitem de închidere cu 2 capse pe
interior.
Fabricat în Moldova.

Imaginea 2.1 din ANEXĂ

39294100-0

3 Pix cu logo imprimat
10000.00Bucată3.1 Pix cu logo imprimat Material de confecționare: Corp din

plastic opac. Clema, inelul și
39294100-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

10000.00Bucată3.1 Pix cu logo imprimat butonul sunt metalice.
Aspect exterior: corp color, cu clip
si inel decorativ argintiu.
Dimensiuni: lungimea - 136 mm,
diametru - 9 mm.
Mina: albastra, retractabila.
Mecanism: buton de apăsare.
Culoare: violetă, PANTONE 2592c
(conform modelului).

Imprimare 2 logo: tampografie.

Dimensiunea logourilor:
Logo 1: 27,5mm x 5,5mm.
Logo 2: 37,5mm x 5mm.

Imaginea 3.1 din ANEXĂ

39294100-0

4 Creion din lemn cu logo imprimat
2000.00Bucată4.1 Creion din lemn cu logo imprimat Creion HB din lemn cu radiera, fără

inscripții pe corp. Corp din lemn
vopsit, diverse culori.
Dimensiunea: 186 mm, Diametru: 7
mm.
Imprimarea logo: tempografie.

Imaginea 4.1 din ANEXĂ

39294100-0

5 Tricouri cu logo
100.00Bucată5.1 Tricouri cu logo Tricoul 100% bumbac organic

model clasic, unisex.
Greutate:155g/m².
Marimi: M, L, XL, câte 33 fiecare.
Culoare violetă PANTONE 2592c.

Fabricat în Moldova.

Imaginea 5.1 din ANEXĂ

39294100-0

6 Pungă albă din hârtie cu logo imprimat
3000.00Bucată6.1 Pungă albă din hârtie cu logo imprimat Pungă albă mare din hârtie, cu

capacitatea de rezistență 3kg,  de
dimensiunile 32 × 12 × 41cm din
hârtie albă și efect vizual mat, cu
mâner din hârtie răsucită de culoare
violetă și întăritor,
imprimată Conform machetei
prezentate de AGEPI
pe o parte (culoarea logoului cu
parametrii C60 M90 Y0 K0
PANTONE 2592c).

Imaginea 6.1 din ANEXĂ

39294100-0

7 Pungă din carton cu logo imprimat
500.00Bucată7.1 Pungă din carton cu logo imprimat Pungă albă mare din carton  cu

capacitatea de rezistență 5 kg ,de
dimensiunile 23 × 10 × 36cm
carton  alb și efect vizual mat, cu
întărire la bază, cu mâner din șiret
violet și întăritor, imprimată
Conform machetei prezentate de
AGEPI
pe o parte (culoarea logoului cu
parametrii C60 M90 Y0 K0
PANTONE 2592c).

Imaginea 7.1 din ANEXĂ

39294100-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

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

500.00Bucată7.1 Pungă din carton cu logo imprimat39294100-0

8 Umbrelă automată
250.00Bucată8.1 Umbrelă cu logo imprimat Umbrela Unisex pliabilă, cu husă

din naylon, automată deschis/închis
pe buton, violetă PANTONE
2592c, 96cm diametru, articulații
anti-vânt și 8 despărțituri,
Cu mâner din PVC și tijă de metal,
telescopică, lungime 28 cm.
Imprimarea logo: serigrafie.

Imaginea 8.1 din ANEXĂ

39294100-0

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
în termen de 30 zile de la data semnării 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 Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de

BPN
Copie autentificata prin semnătura/ştampila
participantului

Da

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

Copie autentificata prin semnătura/ştampila
participantului

Da

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

Da

9 Autorizaţia de funcţionare Copie autentificata prin semnătura/ştampila
participantului

Da

10 Ultimul raport financiar (situații financiare) cu
ștampila Biroului Național de Statistică

Copie autentificata prin semnătura/ştampila
participantului

Da

11 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (se va indica)

Nu

12 Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate
cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este
stabilit

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras
din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie,
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
ofertantului Operatorul economic nerezident va
prezenta documente din ţara de origine care dovedesc
forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct
de vedere profesional

Nu

13 Actul care atestă dreptul de a livra
bunuri/lucrări/servicii

Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila
ofertantului

Nu

14 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de
resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)

Nu se cere Nu

15 Prezentarea de dovezi privind  conformitatea
produselor, identificată prin referire la specificații sau
standard relevante

Nu se cere Nu

16 Demonstrarea experienței operatorului economic în
domeniul de activitate aferent obiectului contractului
ce urmează a fi atribuit

Declarație privind experiența similară conform
Formularului (se va indica) sau Declarație privind lista
principalelor lucrări executate în ultimul an de
activitate conform Formularului (se va indica)

Nu

17 Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele
indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le
consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce
urmează a fi atribuit

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi
echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului conform Formularului
(se va indica) și Documente care atestă faptul că
operatorul economic se află în posesia utilajelor,
instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de

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

autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare
proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului

18 Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la
procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din
Legea nr. 131 din 03.07.2015

Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului (se va indica)

Nu

19 Oferta Original Nu
20 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform

Formularului (se va indica)
Nu

21 Raportul financiar Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
candidatului

Nu

22 Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru
îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului
ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care
va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia)

Declarație privind personalul de specialitate propus
pentru implementarea contractului conform Formularul
(se va indica)

Nu

23 Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

Nu se cere Nu

24 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)

Nu se cere Nu

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: 21.07.2017 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

21.07.2017 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: PROFIRE PETRU


