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Invitaţie la concurs repetat 
pentru achiziţionarea unui automobil 

Stimate Director, 

Prin prezenta, Vă informăm despre organizarea concursului repetat privind 
achiziţionarea unui automobil. 

Luând în consideraţie experienţa Şi competenţa Dvs. în domeniu, solicităm 

participarea Dvs. la concursul dat. 

Autoritatea contractantă: Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). 
Sediul autorităţii: Str. Andrei Doga 24/1, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova. 
Obiectul achiziţiei: Automobil cu 7 locuri - monovolum compact / minivan. 
Numărul de telefon al persoanei de contact: (022) 400-601. 

Livrarea bunului se va efectua la sediul autoritătii contractante. , 

Cerinţele şi caracteristicile minimale tehnice faţă de bunul solicitat: 
a) Caroserie: universal 
b) Numărul de uşi: 5 
c) Deschidere uşi: mod convenţional 
d) Numărul de locuri: 7 locuri 
e) Scaunele din spate să fie rabatate complet, iar suprafaţa să fie plată pentru a fi 

posibil de dus încărcături 
f) Carburant: benzină 
g) Tracţiune: faţă 
h) Volumul motorului: de la 1,6 litri 
i) Culoarea caroseriei: GRI 
j) Înălţimea: de la 1600 mm 
k) Servodirecţie: asistată electric, hidraulic (avantaj) 
1) Climatizare şi încălzire: aer condiţionat automat 
m) Protecţie antifurt: 

- Lacăt centralizat cu deschidere de la distanţă a uşilor 
- Alarmă cu senzor de mişcare interioară şi avertizare sonoră (avantaj) 
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n) Siguranţa: 
- Minirn 6 airbag-uri: cârbag şofer, pasager, airbag-uri laterale, airbag-uri 

cortină 

- Sistemul anti-blocare (ABS) 
- Sistem electronic de control al tracţiunii / traiectoriei (avantaj) 
- Avertizor sonor centură de siguranţă şofer şi pasager (avantaj) 
- Senzor de parcare spate (avantaJ) 
- Faruri anticeată (avantaj) 

o) Dotări interioare şi externe: 
- Tapiţerie scaune stofă neagră 
- Geamuri acţionate electric din faţd şi spate 
- Geam uşa din spate Încălzit electric 
- Oglinzi acţionate electric şi Încălzite (avantaj) 
- Illlminare portbagaj( avantaj) 
- Cotierăfaţd (avantqj) 

Garanţia pentru bunul solicitat: minim 3 ani. 

Termenul-limită de prezentare a ofertelor: 15.08.2014, ora 11.00. 
Data/ora desfăşurării concursului: 15.08.2014, ora 11.00. 

Criteriile de evaluare a ofertelor: 
a) Oferta cea mai avantajoasă economic şi corespunderea cerinţelor suplimentare, 

conform următorului punctaj: 

......., 
, ."Ii! 

1. _. 
2. 
3. 

-

4. 

Crit~rillilifeJlaluare . I Pum:tqi 
Costul ofertei 50 
Calitatea bunului 30 

.. _- ... _ ... - .. - ..... _ .. -

10 Situ~ţia financiară a ofertantului 
.... 

Garanţia acordată pentru bunul livrat. 10 
Numărul centrelor de deservire ŞI dotarea tehnică. 

-

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; 
e) prezentarea cat mai amplă a informaţiei ce demonstrează profesionalismul, 

calificarea înaltă, calitatea bunului oferit. 

-

i 

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

taxele. 
b) Valuta şi modul de achitare: MDL, transfer bancar (În cazul în care preţurile vor ti 

indicate în altă valută, preţul în lei se va detem1ina în baza cursului oficial al13NM 
valabil la data deschiderii ofertelor). 

c) Termenul de valabilitate a ofertelor: o lună. 
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Menţiuni privind calitatea (de indicat În ofertă): 
a) Originea şi marca comercială a automobilului (top mondial). 
b) Certificat de conformitate pentru bunul prezentat în ofertă (se va prezenta). 
c) Informaţia despre bunul solicitat şi/sau adresa paginii Web a companiei 

producătoare. 

d) Informaţia ce demonstrează profesionalismul, calificarea înaltă, calitatea bunului 
oferit (experienţa acumulată, performanţele şi numărul angajaţilor). 

e) Documentul ce atestă relaţia ofertantului cu producătorul (certificat de partener 
autorizat al producătorul sau autorizaţie de livrare, data acordării) (copia) 

Menţiuni privind situaţia financiară (documentele se vor prezenta obligatoriu): 
a) Ultimul Raport financiar anual (2013) cu anexele aferente nr. 1-4, autorizat de 

organele de statistică (copia). 
b) Certificatul de inregistrare ca plătitor de IVA (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 automobil. 
b) Ofertantul va garanta corespunderea bunului livrat la toţi parametrii tehnici de 

calitate şi performanţă indicaţi în ofertă şi ulterior în contract. 
c) Lista centrelor de deservire şi dotarea tehnică. 

Termenul şi condiţiile de livrare a automobilului (de indicat în ofertă): cel mult 30 
zile lucrătoare. 

Documentele de calificare ale operatorilor economici: 
a) Oferta completată în limba de stat în conformitate cu cerinţele solicitate, tără 

corectări, cu număr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile şi 
ştampila operatorului economic - original. 

b) Certificatul de înregistrare a întreprinderii - copie. 
c) Certificatul privind lipsa datoriilor la bugetul de stat valabil şi emis către 

autoritatea contractantă - original. 
d) Ultimul Raport financiar anual cu anexele aferente nr. 1-4, autorizat de organele 

de statistică - copie. 
e) Certiticatul de înregistrare CD plătitor de TV - copie. 
f) Licenţa pentru activitatea în domeniul solicitat (după caz conform legislaţiei 

R.M.) - copie. 
g) Certificat de conformitate sau alt certificat echivalent ce confirmă calitatea pentru 

bunul prezentat În ofertă copie. 
h) Document ce atestă relaţia ofertantului cu producătorul (certificat de partener 

autorizat al producătorul sau autorizaţie de livrare, data acordării) - copie. 
i) Lista centrelor de deservire, care sunt capabile să deservească bunul - original. 
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j) Informaţii pentru confirmarea capacităţii executării calitative a contractului -
original - eliberat de Participant, care reflectă experienţa acumulată, 
performanţele, numărul angajaţilor şi dotarea tehnică. 

Modul de Întocmire a ofertelor: 
a) fiecare pagină a ofertei, inclusiv a documentelor de calificare, 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 repetat pentru achizilionarea automobilului cu 7 
locuri - monovolum compact / mini van ". 

Înştiinţarea privind determinarea câştigătorului se expediază în termen de 3 zile de 
la data aprobării rezultatelor evaluării de către autoritatea contractantă. 

Condiţiile de contractare: contractul se încheie între AGEPI şi ofertantul câştigător în 
termen de 20 zile de la data remiterii spre semnare. 

Ex. P. Ţugulea 
Tel: (022) 400-601 

(022) 400-649 
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Lilia BOLOCAN, 
Preşedintele grupului de lucru 

pentru achiziţii 


