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Invitatie la concurs
 
pentru achizitionarea sistemului de copiere de rezerva
 

si recuperare a datelor digitale prin metoda cererii ofertelor de preturi
 

Stimate Director, 

Prin prezenta, Va informant despre organizarea concursului prin cererea 
ofertelor de preturi privind achizitionarea sistemului de copiere de rezerva si 
recuperare a datelor digitale (inclusiv a serverelor, sistemelor de operare si 
aplicatiilor), 

Luand In consideratie experienta si cornpetenta Dvs. In domeniu, solicitam 
participarea Dvs. la concursul dat. 

Autoritatea contractanta: Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala.
 
Sediul autoritatii: str. Andrei Doga 24/1 , MD-2024, Chisinau, Republica Moldova.
 
Obiectul achizitiei: sistem de copiere de rezerva ~i recuperare a datelor digitale.
 
Numarul de telefon al persoanei de contact: 400-571.
 

Cerintele si caracteristicile minimale tehnice fata de bunurile solicitate:
 

Lot 1- Server Storage (l unitate) 
Chassis 2U Rackmount, 3.5" with up to 12 Hot Plug SATA or SAS 

drives supported 
Procesor Intel ® Xeon® 2.40GHz/4-core/12MB/ 
Memoria operativa 16 GB 
Storage Controller RAID 0/1/1 +0/5/5+0/6/6+0 
HDD 12 x 3TB = 36TB 6G SAS 7.2K rpm (3.5-inch) 
Placa de retea Dual Port Gigabit Server Adapter + Dedicated Management 

Port 
Unitatea optica DVD Drive 
Power supply 2 unitati 

Lot 2 - Soft 
. 

Unitdti ~ 
4 

6 CORES PER CPU BNDL STD LIC EXPRESS BAND S BASIC 12 
MONTHS 

SYMC BACKUP EXEC 2012 PROMO V-RAY EDITION WIN 2 TO 
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Termenul-limită de prezentare a ofertelor: 7.05.2013, ora 13.30. 
Data/ora desfăşurării concursului: 7.05.2013, ora 14.00. 

Criteriile de evaluare a ofertelor: 
a) cel mai mic preţ şi corespunderea cerinţelor suplimentare, conform următorului 

punctaj : 

№ 
1. 
2. 
3. 
4. 

Criteriu de evaluare 
Costul ofertei 
Calitatea bunurilor (marca comercială, originea bunurilor) 
Situaţia financiara a ofertantului 
Garanţia acordată pentru bunurile livrate. Termenul de 
garantie si durata restabilirii funcţionalităţii bunurilor. 

Punctaj 
50 
30 
10 
10 

b) completarea ofertei în conformitate cu cerinţele şi caracteristicile tehnice; 
c) prezentarea tuturor documentelor de calificare solicitate; 
d) experienţă în domeniu de minim 3 ani. 

Menţiuni privind costul (de indicat în ofertă): 
a) Preţul şi respectiv costul produselor va cuprinde toate cheltuielile, impozitele şi 

taxele, inclusiv, transportarea şi instalarea sistemului în cadrul AGEPI. 
b) Valuta şi modul de achitare: MDL, transfer bancar. 
c) Termenul de valabilitate a ofertelor: o lună. 

Menţiuni privind calitatea (de indicat în ofertă): 
a) Originea şi marca comercială a bunurilor livrate. 
b) Certificat de conformitate pentru bunurile prezentate în ofertă (se va prezenta). 
c) Informaţia despre produsele solicitate şi/sau adresa paginii Web a companiei 

producătoare. 

Menţiuni privind situaţia financiară (documentele se vor prezenta obligatoriu): 
a) Ultimul bilanţ contabil (2012), autorizat de organele de statistică (copia). 
b) Certificatul de înregistrare'ca plătitor de TVA (copia). 
c) Licenţa pentru activitatea în domeniul solicitat (copia), după caz. 
d) Certificatul privind lipsa datoriilor la bugetul de stat valabil şi emis către 

autoritatea contractantă (original). 

Menţiuni privind garanţiile (de indicat în ofertă): 
a) Perioada de garanţie pentru echipament - minim 3 ani. 
b) Ofertantul va garanta corespunderea bunurilor livrate la toţi parametrii tehnici 

de calitate şi performanţă indicaţi în ofertă şi ulterior în contract. 
c) Termenul în care se va asigura restabilirea funcţionalităţii bunurilor. 

Termenul şi condiţiile de livrare a echipamentului tehnic: în termen de 30 zile de 
la semnarea contractului (de indicat în ofertă). 



Documentele de calificare ale operatorilor economici: 
a) Oferta completată 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 (specificaţiile tehnice pot fi 
prezentate în limba engleză). 

b) Certificatul de înregistrare a întreprinderii, emis de către Camera înregistrării 
de Stat (copia). 

c) Ultimul bilanţ contabil (2012), autorizat de organele de statistică (copia). 
d) Certificatul de înregistrare ca plătitor de TVA (copia). 
e) Licenţa pentru activitatea în domeniul solicitat (copia), după caz. 
f) Certificatul privind lipsa datoriilor la bugetul de stat valabil şi emis către 

autoritatea contractantă (original). 
g) Certificat de conformitate pentru bunurile prezentate în ofertă. 

Modul de întocmire a ofertelor: 
a) fiecare pagină a ofertei trebuie să fie ştampilată şi semnată de ofertant; 
b) ofertele şi documentele de calificare se prezintă într-un exemplar, în 

plic sigilat. Pe plic se indică denumirea operatorului economic cu menţiunea: 
"Participarea la concursul prin cererea ofertei de preţuri pentru 
achiziţionarea sistemului de copiere de rezervă şi recuperare a datelor 
digitale". 

înştiinţarea privind determinarea câştigătorului se expediază în termen de 3 zile 
de la data aprobării rezultatelor evaluării de către investitor. 

Condiţiile de contractare: contractul se încheie între AGEPI şi ofertantul câştigător 
în termen de 10 zile de la data determinării ofertei câştigătoare. 

Lilia Bolocan, 
Preşedintele grupului de lucru 

pentru achiziţii 

Ex. O. Beico 
Tel: 400-571 
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