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ANUNȚ DE PARTICIPARE 

privind achiziționarea bunurilor de valoare mică: Echipament informatic (Notebook)____ 

prin procedura de achiziție Contract de valoare mică                                                         ___   ,  
                                                      (tipul procedurii de achiziție) 

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

IDNO: 1015601000112 

2. Adresa: mun. Chișinău, str. Andrei Doga 24/1                                                                           

3. Numărul de telefon/fax: 022 400627; 022 400642; 022-400571; 022 400508____________ 

4. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: tender@agepi.gov.md ; 

office@agepi.gov.md ;   www.agepi.gov.md 

5. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de 

atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP  

6. 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 Administrativa Centrala în subordinea Guvernului 

7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să 

participe la procedura de achiziție privind livrarea bunurilor de valoare mică: 

Nr. 

d/o 
Cod CPV 

Denumirea 

bunurilor/se

rviciilor/luc

rărilor 

solicitate 

Unitatea 

de 

măsură 

Canti

tatea 

Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referință 

Valoarea 

estimate, 

fără TVA 

 

1. 30213300-8 Lotul 1:  Notebook 

1.1. (min.) Notebook Buc. 10 Condiții 

generale: 

Echipamentul oferit trebuie să 

fie nou, produs în serie și să 

fie de o marcă notorie 

 

Culoarea: Gri sau Negru 

CPU (min.): Core i3-1005G1, 2x Core, 

1.2GHz - 3.4GHz, 4Mb 

RAM (min.): 8 GB SDRAM PC4-19200 

HDD (min.): 256GB PCIe Gen3 x2 SSD 

Display: 15.6" (16:9) FHD 

(1920x1080) Non-glare 

Tip placa  

Video (min.): 

Intel UHD Graphics, HDMI 

Camera 

WEB (min.): 

VGAWebcam 

Porturi 

(min.): 

1 x COMBO audio jack 

1 x Type-C USB 3.0 (USB 

3.1 Gen 1) 

1 x Type-A USB 3.0 (USB 

3.1 Gen 1) 

2 x USB 2.0 port(s) 

1 x HDMI 

Cititor de 

carduri: 

Multi-format card reader 

Wireless 

(min.): 

Integrated Wi-Fi 5 (802.11 

ac) 

Versiune  

Bluetooth: 

(min.) 

4.1 

Sistem de 

operare: 

Obțional. Windows 10 Pro 

Tastatura: Eng/Ru 

Tastatura 

numerica: 

Da 

mailto:tender@agepi.gov.md
mailto:office@agepi.gov.md
file:///C:/Users/vursu/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/9IJZJVCK/www.agepi.gov.md
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Greutate 

(max.): 

1,8 kg 

Bateria 

(min.): 

2 - Cell 32 Wh Battery 

Mouse: Connection Type: 2.4 Ghz 

wireless; Wireless range: 10 

m; Battery: 1 x AA; Battery 

life: 1 year 

Trebuie să fie de design și 

culoare similar cu notebook-

ul oferit 

Geantă: Geanta trebuie să corespundă 

mărimii notebook-ului și să 

fie de o culoare neagră sau gri 

Garanția 

pentru 

Notebook: 

24 luni 

Pentru perioada de garanție, 

Vânzătorul se obligă să 

asigure constatarea unei 

defecțiuni în maximum 8 ore 

si remedierea defecțiunii în 

maxim 7 zile lucrătoare de la 

data reclamării acesteia de 

către Cumpărător (tip suport 

8/5). Constatarea și 

remedierea defecțiunii se va 

face la sediul Cumpărătorului, 

iar în cazul unor defecțiuni 

mai grave, echipamentul se va 

transporta la sediul 

Vânzătorului de către acesta. 

În cazul în care reparația 

echipamentelor va dura mai 

mult de 14 zile lucrătoare, 

Vânzătorul va asigura un 

echipament echivalent pentru 

perioada reparației 

echipamentului defectat 

1.2.  Notebook Buc. 1 Condiții 

generale: 

Echipamentul oferit trebuie să 

fie nou, produs în serie și să 

fie de o marcă notorie 

 

Culoarea: Gri sau Negru 

CPU (min.): Core i7-10510U, 4x Core, 

1.8GHz - 4.9GHz, 8Mb 

RAM (min.): 16GB SDRAM PC4-21300 

HDD (min.): 512Gb PCIE SSD 

Display: 14" FHD (1920 x 1080), IPS, 

antiglare 

Tip placa 

video (min.): 

Integrated Intel® UHD 

Camera 

WEB (min.): 

HD 720p 

Audio (min.): Dolby Audio 

Skype for Business-certified 

mic 

2 x 2W speakers by 

Porturi 

(min.): 

USB 3.1 Gen 1 (USB-C, with 

Power Delivery and 

DisplayPort Alt Mode) 

USB 3.1 Gen 1 

USB 2.0 

HDMI 1.4b 

RJ45 (Gbit Ethernet) 

Headphone / mic combo 

Wireless 

(min.): 

Intel® 2 x 2 AC (WiFi 5) 
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Versiune 

Bluetooth: 

5.0 

Sistem de 

operare: 

Obțional. Windows 10 Pro 

Tastatura: Illuminated, Eng/Ru 

Tastatura 

numerica: 

Da 

Greutate 

(max.): 

1,7 kg 

Bateria 

(min.): 

Rapid Charge technology, 3-

cell 45Wh 

Mouse: Connection Type: 2.4 Ghz 

wireless; Wireless range: 10 

m; Battery: 1 x AA; Battery 

life: 1 year 

Trebuie să fie de design și 

culoare similar cu notebook-

ul oferit 

Geantă: Geanta trebuie să corespundă 

mărimii notebook-ului și să 

fie de o culoare neagră sau gri 

Garanția 

pentru 

Notebook: 

24 luni 

Pentru perioada de garanție, 

Vânzătorul se obligă să 

asigure constatarea unei 

defecțiuni în maximum 8 ore 

și remedierea defecțiunii în 

maxim 7 zile lucrătoare de la 

data reclamării acesteia de 

către Cumpărător (tip suport 

8/5). Constatarea și 

remedierea defecțiunii se va 

face la sediul Cumpărătorului, 

iar în cazul unor defecțiuni 

mai grave, echipamentul se va 

transporta la sediul 

Vânzătorului de către acesta. 

În cazul în care reparația 

echipamentelor va dura mai 

mult de 14 zile lucrătoare, 

Vânzătorul va asigura un 

echipament echivalent pentru 

perioada reparației 

echipamentului defectat 

Valoarea estimativă totală 83300,00 

8. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune 

oferta (se va selecta): 

1) Pentru un singur lot; 

2) Pentru mai multe loturi; 

3) Pentru toate loturile; 

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași 

ofertant___________________________________________________________________. 

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite                                               . 
                                                                                                           (indicați se admite sau nu se admite) 

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: În termen de 5 zile din intrării 

în vigoare a contractului (data înregistrării contractului la una din Trezoreriile Regionale ale 

Ministerului Finanţelor). Prețul va include cheltuielile de transport, livrarea la sediul AGEPI. 

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020                                                                . 

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai 

în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu                                                  . 
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13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere 

de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu                                                                  .  
                                                             (se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative) 

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot 

determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al 

(ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):  
Nr. 

d/o 

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1 Formularul ofertei Original autentificat prin semnătură 

electronică sau semnat și ștampilat de către 

participant (Formularul F 3.1) 

Obligatoriu 

2 Specificații tehnice și de preț Original autentificat prin semnătură 

electronică sau semnat și ștampilat de către 

participant (Formularul F 4.1 și F 4.2) 

Obligatoriu 

3 Certificat/decizie de înregistrare a 

întreprinderii, Extras din Registrul de 

Stat al Unităţilor de drept 

Copie, confirmată prin aplicarea ștampilei 

și semnăturii Participantului. 

Obligatoriu 

4 Demonstrarea accesului la infrastructură/ 

mijloacele indicate de autoritatea 

contractantă, pe care aceasta le consideră 

strict necesare pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a Contractului 

1. Ofertantul va indica în oferta sa adresa 

Centrului de deservire tehnică local 

autorizat pentru deservirea echipamentului 

ofertat, cu specialiști calificați, cu indicarea 

condițiilor de menținere și suport pentru 

perioada de garanție cu specificarea: 

- Procedurilor de menținere și suport; 

- Timpului de reacție din momentul 

adresării pentru suport și timpului mediu de 

reparație pentru fiecare tip de echipament 

aflat la mentenanță;  

- Organizarea şi asigurarea suportului 

"hot-line".  

2. Ofertantul va prezenta certificate 

eliberate de producătorul echipamentului 

propus pentru centrul de deservire. 

3. Ofertantul va prezenta documente ce 

confirmă că centrul de deservire autorizat 

va deservi bunurile ofertate de Ofertant în 

cadrul procedurii de achiziție. 

Obligatoriu 

5 Prezentarea actelor ce atesta dreptul de 

livrare a bunurilor 

Ofertantul trebuie să prezinte copia 

autorizației de la producător care confirmă 

dreptul Ofertantului pentru această 

procedură, de a livra bunurile propuse 

(MAF) 

Obligatoriu  

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut și 

corespunderea specificațiilor tehnice. 

16. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- până la: [ora exactă] SIA RSAP 

- pe: [data] SIA RSAP 

17. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP 

18. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile                                                                              . 

19. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP                                                                                                            . 
(SIA RSAP sau adresa deschiderii) 

Ofertele întîrziate vor fi respinse.  

20. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția 

cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”. 

21. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română    .  

22. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  



5 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; 

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md. 

23. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un 

astfel de anunţ:___nu a fost publicat______________ 

24. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP                               . 

25. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: 

 

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de 

participare 

Se acceptă 

sistemul de comenzi electronice Nu se acceptă 

facturarea electronică Se acceptă 

plățile electronice Nu se acceptă 

 

 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:  Vadim Ursu                                                        
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