
  
 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE  
în scopul atribuirii contractelor de valoare mică privind achiziţionarea serviciilor sezoniere 

de transport aerian internațional de pasageri  
 
05 februarie 2020                                                                                 mun. Chişinău 
 
Autoritatea contractantă: Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). 
Sediul autorității contractante: mun. Chișinău,  Str. Andrei Doga nr. 24/1, MD-2024.  
Numărul de telefon, e-mail destinat pentru acest tip de proceduri şi persoana de contact:  
a) Tel: 022 400 627;  
b) E-mail: avia.bilete@agepi.gov.md; 
c) Numele persoanei de contact: Lilia Spac; 
Obiectul achiziției: servicii de transport aerian internațional de pasageri. 
Cod CPV: 60400000-2; 
Cerințele față de serviciile solicitate:  
1. Chișinău – Geneva (Elveția) – Chișinău, 18-21 februarie 2020: 
- Destinaţia TUR: Chișinău – Geneva, 18 februarie 2020 (decolare după ora 7:00, 

aterizare până la ora 23:00);          
- Destinația RETUR: Geneva – Chișinău, 21 februarie 2020 (decolare după ora 7:00, 

aterizare în aceeași zi); 
- Zbor DIRECT sau 1(una) escala (min 1,5 ore, max 4 ore); 
- Clasa ECONOM;   
- Bagaj (de mână, cală) INCLUS; 
- Numărul persoanelor: 1 (una) persoana 
- Evaluarea se va efectua conform criteriului CEL MAI MIC PREȚ pentru fiecare destinație 

în parte și corespunderea specificațiilor tehnice solicitate. 
- Operatorul economic va prezenta o singură ofertă la adresa de e-mail 

avia.bilete@agepi.gov.md.  
Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 05.02.2020, ora 12.00. 

Data/ora desfăşurării concursului: 05.02.2020, ora 12.00. 

Criteriile de evaluare a ofertelor: cel mai mic preț oferit pe destinație, corespunderea 
specificațiilor tehnice solicitate. 
Criteriile de atribuire a contractului: cel mai mic preț oferit pe destinație, corespunderea 
specificațiilor tehnice solicitate. 
Termenul şi condiţiile de prestare a serviciilor: conform cerințelor serviciilor solicitate.  
Valuta şi modul de achitare: în lei MD prin transfer bancar în termen de 20 (douăzeci) zile 
lucrătoare din data primirii facturii fiscale.  
Termenul de valabilitate a ofertelor: ofertele transmise după termenul-limită de prezentare 
vor fi respinse. 

 
             

      Vadim URSU, 
Președintele grupului de lucru  

pentru achiziții 
 

_____________________ 
 


