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ANUNȚ DE PARTICIPARE 
prin procedura de achiziție de valoare mică repetată 

privind achiziționarea: Marcajelor de control Seria XA (cod CPV: 35121600-4) 
din 18.11.2019 

 

1. Denumirea autorității contractante: Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
(AGEPI). 

2. IDNO: 1015601000112.  

3. Adresa: mun. Chișinău,  Str. Andrei Doga nr. 24/1, MD-2024.  

4. Numărul de telefon a persoanei responsabile : 022 400 627; 022 400 642;  022 400 555  

5. Adresa de e-mail pentru prezentarea ofertelor: tender@agepi.gov.md. 

6. Adresa (link-ul) pentru obținerea accesului la documentația de atribuire: 
http://agepi.gov.md/ro/content/achizi%C5%A3ii. 

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, 
mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate administrativă centrală în 
subordinea Guvernului. 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să 
participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor 
bunuri /servicii/lucrări: 

Nr. 
d/o 

Cod 
CPV 

Denumirea 
bunurilor/serviciilo

r/lucrărilor 
solicitate 

Unit. de 
măsură 

Canti- 
tatea 

Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referință 

Valoarea 
estimată 

(se va indica 
pentru 

fiecare lot în 
parte) 

inclusiv 
TVA, lei 

 Marcaje de control  
1. 351216

00-4 
 

Marcaje de control  
Seria: 
XA 0000001- 
XA 0005000 
  
 

Buc. 5 000  - Titlul 3D; 
- Trei planuri, schimbări puternice 
de culoare în acelaşi plan şi planuri 
diferite; 
- Autoadezive (se autodistrug în 
cazul dezlipirii de pe suportul pe 
care a fost aplicat, în cazul 
prelucrării termice şi în cazul cînd a 
fost aplicat pe un strat de grăsime 
prin demetalizare sau delaminare); 
- Marcajul va avea patru tăieturi la 
colţuri, care va împiedica dezlipirea 
lui; 
- Microtext 100 mkm; 
- Numerele şi cifrele vor fi de 
culoare neagră înserate (arse) fără a 
fi posibil de şters; 
- Să reziste la expunerea 
îndelungată la razele solare; 
- Dimensiuni 18mm x 16mm. 

Prețul pentru 
un marcaj  
nu va depăși 
0,80 lei cu 
TVA 

Valoarea estimativă totală, lei 4000,00 
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9. Modul de producere și conținutul marcajului de control este stabilit în Regulamentul cu 
privire la modul de producere, eliberare şi aplicare a marcajelor de control pe 
exemplarele de opere şi fonograme, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 744 din 
20.06.2003. 

10. Ofertanții pot face cunoștință cu modelul marcajului de control în zilele de luni-vineri, de 
la orele 8.00-16.30 în sediul AGEPI, la etajul I, casieria AGEPI. 

11. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:  

 
Nr. 
d/o 

Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea 

1. Specificații tehnice și de preț (F4.1 și F4.2) confirmat prin semnătura şi ștampila 
ofertantului 

Da 

2. Certificat privind lipsa sau existența 
restanțelor față de BPN 

confirmat prin semnătura şi ștampila 
ofertantului 

Da 

3. Extras din Registrul de Stat al unităților de 
drept, cu indicarea listei fondatorilor 
operatorului economic 

confirmat prin semnătura şi ștampila 
ofertantului 

Da 

4. Licenţa de activitate în domeniul solicitat 
(copia), după caz 

confirmat prin semnătura şi ștampila 
ofertantului 

după caz 

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

confirmat prin semnătura şi ștampila 
ofertantului 

Da 

12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit. 

13. Standardele aplicate: standard național. 

14. Menţiuni privind costul (de indicat în ofertă): Preţul şi respectiv costul indicat în ofertă 
va cuprinde toate cheltuielile, impozitele şi taxele, inclusiv, transportarea la sediul AGEPI. 

15. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 15 zile calendaristice din 
data intrării în vigoare a contractului (înregistrarea contractului la Trezoreria Regională a 
Ministerului Finanțelor). 

16. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019. 

17. Criteriul de atribuire a contractului: cel mai mic preț, corespunderea specificațiilor 
tehnice solicitate. 

18. Modalitatea de efectuare a evaluării: Oferta va fi evaluată conform prețului pentru: o 
unitate și suma totală, inclusiv TVA (de specificat în ofertă). 

19. Menţiuni privind calitatea (de indicat în ofertă): 
- Oferta completată în conformitate cu specificațiile  tehnice solicitate în invitație şi ulterior 

indicate în contract; 
- Informația despre produsele/serviciile solicitate și/sau adresa paginii Web a companiei 

producătoare / furnizor; 

- Informaţia ce demonstrează profesionalismul, calificarea înaltă, calitatea serviciilor oferite 
(portofoliul companiilor contractate); 

20. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 22.11.2019, ora 11.00. 

21. Modalitatea de întocmire și prezentare a ofertelor: 
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- oferta se întocmește 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; 

- fiecare pagină a ofertei, inclusiv a documentelor de calificare, trebuie să fie ştampilată şi 
semnată de ofertant; 

- oferta se transmite prin e-mail  la adresa electronica: tender@agepi.gov.md sau în varianta 
”hârtie”  în plic sigilat la sediul instituției. Pe plic se indică denumirea operatorului economic 
cu menţiunea: “Participarea la concursul prin procedura de achiziție de valoare mică 
privind achiziționarea marcajelor de control”. 

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile. 

23. Locul deschiderii ofertelor: mun. Chișinău,  Str. Andrei Doga nr. 24/1, MD-2024. Ofertele 
întârziate vor fi respinse.  

24. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, 
fără corectări, cu semnătura persoanei responsabile.  

25. Termenul de achitare: Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate se va efectua de către 
Cumpărător, în lei moldovenești prin virament, în termen de 20 (douăzeci) zile lucrătoare din 
data recepționării Facturii fiscale. 

26. Menţiuni privind garanţiile (de indicat în ofertă): Perioada de garanţie pentru bunurile 
livrate – minim 2 ani. 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș. 


