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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] 
Denumirea  procedurii de achiziție: CVM pentru Servicii de asistență, suport tehnic și informațional pentru organizarea unui eveniment (Expoziția 
Internațională specializată ”Infoinvent”) 
Numărul procedurii de achiziție: din   25.10.2019 
 

Cod CPV Denumirea 
bunurilor 

Modelul 
articolului 

Ţara de 
origine 

Produ-
cătorul 

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.  Servicii de asistență, suport tehnic și informațional pentru organizarea unui eveniment 

79952100-3 Managementul 
evenimentului 

n/a Republica 
Molodva 
 

 1. Ofertantul va desemna o persoană cu rol de 
coordonare a evenimentului, pentru 
desfășurarea în cele mai bune condiții a 
evenimentului. Persoana va fi prezentă și în 
locația de derulare a evenimentului pe toată 
perioada desfășurării acestuia.  
2. Denumirea Evenimentului: Expoziția 
Internațională Specializată de invenții 
creativitate și proprietate intelectuală 
”Infoinvent”. 
3. Durata: 4 zile. 
4. Data: 20-23 noiembrie  2019. 
5. Localul: Centrul Internaţional de Expoziţii 
”Moldexpo” S.A. 
6. Pregătirile se vor face pe 19 noiembrie 
2019. 

 Standard 
Național 

79952100-3 Regia 
evenimentului  

n/a  Regia evenimentului, care include: festivitatea 
de inaugurare, festivitatea de premiere, 
prezentarea IG autohtone, seminar Moldova 
Design, Prezentarea Filmului Miliard, 
Premierea câștigătorilor Concursului pentru 
tineri conform scenariului prezentat, pentru 4 
zile 

 Standard 
Național 

79952100-3 Video și 
transmiterea live 

n/a  Video și transmiterea live pe ecrane, 
videografică la necesitate, conform scenariului, 
pentru 4 zile 

 Standard 
Național 

79952100-3 Branding scenă și 
amenajare  

n/a  Branding și amenajarea Scena-Vinil sau 
mochetă care să ofere aspect ascuns, încorporat 
în contextul spațiului de la ”Moldexpo” 

 Standard 
Național 

79952100-3 Servicii de 
instalare a 

n/a  Suprafața totală a bannerelor: 150 m2. 

Dimensiunile și formatul va fi prezentat în 
 Standard 

Național 
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Cod CPV Denumirea 
bunurilor 

Modelul 
articolului 

Ţara de 
origine 

Produ-
cătorul 

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 

bannerelor și 
închirierea 
suporturilor pentru 
bannere de diferite 
dimensiuni  

dependență de condiția tehnică a spațiului 
expozițional  
 

79952100-3 Aranjamente 
florale 

n/a  Aranjamente florale, care vor fi plasate pe 
scenă, cu flori de sezon în culorile instituției 

 Standard 
Național 

79952100-3 Branding standul 
expozițional și 
amenajare 

n/a  Branding și amenajarea standului expozițional 
al AGEPI 2x12 m. Prezentarea a 2-3 variante în 
3D. Variantele propuse se vor prezenta în 
format electronic pe e-mail. 

 Standard 
Național 

79952100-3 Servicii de 
închiriere a 
echipamentului 
tehnic necesar 
pentru sonorizarea 
evenimentului 

n/a  Sistem de sonorizare pentru concerte de 20 kW 
pentru 4 zile 

 Standard 
Național 

79952100-3 Servicii de 
închiriere ecrane 
LED  

n/a  2x3m, 6 pitch, vor fi amplasate pe ambele părți 
ale scenei, pentru 4 zile 

 Standard 
Național 

 
 
 
 
 
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ 
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ 
L.Ș. 
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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: din    25.10.2019 
Denumirea procedurii de achiziție: CVM pentru Servicii de asistență, suport tehnic și informațional pentru organizarea unui eveniment(Expoziția 
Internațională specializată ”Infoinvent”) 

Cod CPV Denumirea serviciilor 
Unit. de 
măsură 

Canti-
tatea 

Preţ unitar 
(fără TVA) 

Preţ unitar 
(cu TVA) 

Suma 
fără TVA 

Suma 
cu TVA 

Termenul 
de prestare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Lotul 1.  Servicii de asistență, suport tehnic și informațional pentru organizarea unui eveniment 
79952100-3 Managementul evenimentului Buc. 1     

20-23 
noiembrie 

2019. 
Localul: 
Centrul 

Internaţional 
de Expoziţii 
“Moldexpo” 

S.A. 
 Pregătirile se 
vor face pe 19 

noiembrie 
2019 

79952100-3 Regia evenimentului  Buc. 1     
79952100-3 Video și transmiterea live Buc. 1     
79952100-3 Branding scenă și amenajare Buc. 1     

79952100-3 
Servicii de instalare a bannerelor și 
închirierea suporturilor pentru bannere 
de diferite dimensiuni  

Buc. 
1     

79952100-3 Aranjamente florale Buc. 8     

79952100-3 Branding standul expozițional și 
amenajare 

Buc. 
1     

79952100-3 
Servicii de închiriere a echipamentului 
tehnic necesar pentru sonorizarea 
evenimentului 

Buc. 
1     

79952100-3 Servicii de închiriere ecrane LED  Buc. 2     
 TOTAL        

 
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ 
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ 
L.Ș. 
 


