
ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  LICITAŢIE PUBLICĂ

nr. 17/00904 24.03.2017din

Denumirea autorităţii contractante: Agentia de Stat pentru Proprietate Intelectuala
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

Mobilier pentru birourile de la recepționarea cererilor, cancelarie, casierie, consultații și
digitizareObiectul achiziției:
39100000-3Cod CPV:

07.02.2017Data publicării anunțului de intenție: 11și numărul BAP

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  24  din  24.03.2017.
În scopul achiziţionării "Mobilier pentru birourile de la recepționarea cererilor, cancelarie, casierie, consultații și digitizare"
conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Buget propriu

Cumpărătorul  invită  operatorii  economici  interesaţi,  care  îi  pot  satisface  necesităţile,  să  participe  la  procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor   Bunuri:

Bunuri  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1 Mobilier
1.00Bucată1.1 Dulap pentru haine Dimensiuni (mm): 600x518x2200,

confecționat din PAL melaminat,
grosimea minimă de 18 mm
(EGGER sau echivalentul), Cant
integral ABS de 2 mm grosime la
fațade, în rest cant de 0,4 mm.
Feroneria cromată (mânerele,
piciorușele, suport umerașe si alte
accesorii).
ANEXA 1

39122100-4

2.00Bucată1.2 Masă birou cu sertar si suport procesor anexat Dimensiuni (mm): 1100x650x750,
confecționată din PAL melaminat
(EGGER sau echivalentul),
Tabliera - PAL melaminat grosimea
36 mm, cant ABS  grosime de 2
mm, in rest pal melaminat grosime
18 mm, cant ABS grosime 0,4 mm,
capac trecere cablu de culoarea
tablierei,  va fi instalat la locul de
livrare a bunurilor conform
cerințelor autorității contractante.
Feroneria cromată.
ANEXELE 2-3

39121200-8

2.00Bucată1.3 Suport cărți Dimensiuni (mm): 1100x550x2000,
metal vopsit termic, vopsea
rezistenta la zgârieturi, cu textura
reliefata
ANEXA 4

39171000-1

2.00Bucată1.4 Masă birou Dimensiuni (mm): 1500x500x750,
confecționată din PAL melaminat
(EGGER sau echivalentul),
Tabliera si lateralele - PAL
melaminat grosimea 36 mm, cant
ABS de 2 mm, panoul frontal din
pal melaminat grosime 18 mm.,
cant ABS grosime 0,4 mm
ANEXA 5

39121200-8

20.00Bucată1.5 Stilaj cărți Dimensiuni (mm): 680x350x2400,
caracas metalic executat din țeavă
grosime (mm) 20x20 si 20x30,
grosimea pereților 1.5 mm, vopsea
rezistenta la zgârieturi, textura

39153100-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

20.00Bucată1.5 Stilaj cărți reliefata,
Raft - PAL melaminat (EGGER sau
echivalentul), grosime 18 mm, cant
ABS grosime 0,4 mm.
ANEXA 6

39153100-0

1.00Bucată1.6 Masă rotundă Diametrul tablierei (mm): 1200,
confecționată din PAL melaminat
(EGGER sau echivalentul), grosime
36 mm, cant ABS grosime 2 mm,
picior țeava 80x80 metal negru
vopsit termic cu textura reliefata,
baza-tabla de 10 mm, metal negru
vopsea rezistenta la zgârieturi
ANEXA 7

39121200-8

2.00Bucată1.7 Masă birou cu sertar Dimensiuni (mm): 1250x800x750,
confecționată din PAL melaminat
(EGGER sau echivalentul),
Tabliera - PAL melaminat grosimea
36 mm, cant ABS de  grosime 2
mm, restul-din pal melaminat
grosime 18 mm, cant ABS grosime
0,4 mm, mâner-crom
ANEXA 8

39121200-8

1.00Bucată1.8 Masă birou cu comodă încorporată  cu 4
sertare

Dimensiuni (mm): 1350x750x750,
confecționată din PAL melaminat
(EGGER sau echivalentul),
Tabliera si o lateralela - PAL
melaminat grosimea 36 mm, cant
ABS  grosime de 2 mm, in rest pal
melaminat grosime 18 mm, cant
ABS grosime 0,4 mm,
Dimensiuni comoda (mm):
380x530, feroneria cromata, suport
procesor pe rotile, capac trecere
cablu de culoarea tablierei, va fi
instalat la locul de livrare a
bunurilor conform cerințelor
autorității contractante.
ANEXA 9

39121200-8

1.00Bucată1.9 Masa-comoda pe colț Dimensiuni (mm): 750x750x1450,
confecționată din PAL melaminat
(EGGER sau echivalentul),
Tabliera  -  PAL melaminat
grosimea 36 mm, cant ABS
grosimea de 2 mm, în rest PAL
melaminat grosime 18 mm, cant
ABS grosime 0,4 mm.
Perete din sticla triplex matificată
grosime 8 mm, țeava nichel,
diametru 25 mm, suporturi
nichelate
ANEXA 10

39121200-8

1.00Bucată1.10 Dulap pentru haine cu rafturi Dimensiuni (mm): 1250x450x2270,
confecționat din PAL melaminat
grosimea minimă de 18 mm
(EGGER sau echivalentul). Cant
integral ABS grosimea de 2 mm la
fațade, în rest cant de 0,4
mm.Mânerele si alte accesorii
placate cu crom.
ANEXA 11

39122100-4

1.00Bucată1.11 Perete sticla Dimensiuni (mm): 886x600, perete
din  sticla triplex matificată,
grosime 8 mm, țeava nichel,
diametru 25 mm, suporturi
nichelate

39299000-4
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată1.11 Perete sticla ANEXA 1239299000-4
1.00Bucată1.12 Perete sticla Dimensiuni (mm): 1642x1440,

perete din  sticla triplex matificată,
grosime 10 mm,  sistem din
aluminiu de susținere a panourilor
din sticlă cu fixare pe podea și
perete
ANEXELE 13 și 33

39299000-4

5.00Bucată1.13 Brîu Dimensiuni (mm): 1050x150 din
PAL melaminat grosime 18 mm,
cant ABS grosime 0,4 mm, fixare
prin șuruburi cu capace nichel
ANEXA 14

39151300-8

1.00Bucată1.14 Brîu Dimensiuni (mm): 700x150 din
PAL melaminat grosime 18 mm,
cant ABS grosime 0,4 mm, fixare
prin șuruburi cu capace nichel
ANEXA 15

39151300-8

1.00Bucată1.15 Dulap pentru haine si mape Dimensiuni (mm): 1800x518x2200,
confecționat din PAL melaminat
grosimea minimă de 18 mm
(EGGER sau echivalentul). Cant
integral ABS  grosime de 2 mm la
fațade, în rest cant grosime de 0,4
mm.
Mânerele si alte accesorii placate cu
crom. Dulapul va fi pe picioare
cromate. Sticla matificată alb in
profil aluminiu.
ANEXA 16

39122100-4

1.00Bucată1.16 Dulap pentru mape Dimensiuni (mm): 2000x368x2246,
confecționat din PAL melaminat
(EGGER sau echivalentul),
grosimea minima a PAL laminat sa
fie de 18 mm. Cant integral ABS de
2 mm grosime la fațade, in rest cant
de 0,4 mm.
Feroneria cromata (minere, suport
umerașe si alte accesorii). Sticla
matificată alb in profil aluminiu
ANEXA 17

39122100-4

1.00Bucată1.17 Ancadrament pentru casierie Dimensiuni (mm): 820x286x660
din pal melaminat (EGGER  sau
echivalentul), grosime 18, cant
ABS 0,4  mm, sticla triplex
transparenta, grosime 10 mm
ANEXA 18

39151000-5

1.00Bucată1.18 Masa birou cu comoda incorporata Dimensiuni (mm): 1600x1550x750,
confecționata din PAL melaminat
(EGGER sau echivalentul),
Tabliera -  PAL melaminat
grosimea 36 mm, cant ABS de 2
mm,  in rest pal melaminat grosime
18 mm., cant ABS grosime 0,4 mm,
Dimensiuni comoda (mm):
800x500, cu 4 sertare si usita,
feroneria cromata (mânere și alte
accesorii), suport procesor pe rotile,
capac trecere cablu  de culoarea
tablierei, va fi instalat la locul de
livrare a bunurilor conform
cerințelor autorității contractante
ANEXA 19

39121200-8

1.00Bucată1.19 Masa birou cu comoda incorporata Dimensiuni (mm): 1600x1550x750,
confecționata din PAL melaminat
(EGGER sau echivalentul),

39121200-8
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată1.19 Masa birou cu comoda incorporata Tabliera - PAL melaminat grosimea
36 mm, cant ABS de 2 mm,  in rest
pal melaminat grosime 18 mm.,
cant ABS grosime 0,4 mm,
Dimensiuni comoda (mm):
800x500, cu 4 sertare si usita,
minere placate cu crom, suport
procesor pe rotile, capac trecere
cablu de culoarea tablierei, va fi
instalat la locul de livrare a
bunurilor conform cerințelor
autorității contractante
ANEXA 20

39121200-8

1.00Bucată1.20 Masa Dimensiuni (mm): 900x350x1100,
confecționata din PAL melaminat
(EGGER sau echivalentul),
Tabliera - PAL melaminat grosimea
36 mm, cant ABS de 2 mm,  in rest
pal melaminat grosime 18 mm.,
cant ABS grosime 0,4 mm
ANEXA 21

39121200-8

1.00Bucată1.21 Tejghea cu 4 locuri Dimensiuni (mm):
5000x2600x1250, cu 4 comode, 4
suporturi pentru procesor, si
suporturi tastiera, confecționata din
PAL melaminat (EGGER sau
echivalentul), grosimea 36 mm,
cant ABS grosime de 2 mm, + PAL
melaminat grosime 18 mm., cant
ABS grosime 0,4 mm,
Dimensiuni comoda (mm):
400x490, cu 3 sertare, pal
melaminat grosime 18 mm, cant
ABS grosime 0,4 mm, feroneria si
alte accesorii placate cu crom,
suport procesor pe rotile, capac
trecere cablu  de culoarea tablierei,
va fi instalat la locul de livrare a
bunurilor conform cerințelor
autorității contractante.
Perete despărțitor din  sticla triplex
matificată alb, grosime 8 mm, țeava
nichel, diametru 25 mm, suporturi
nichelate.
ANEXA 22

39156000-0

2.00Bucată1.22 Dulap pentru mape închis Dimensiuni (mm): 900x368x2246,
confecționat din PAL melaminat
(EGGER sau echivalentul),
grosimea minima a PAL laminat sa
fie de 18 mm. Cant integral ABS de
2 mm grosime la fațade, in rest cant
de 0,4 mm.
Mânerele si alte accesorii placate cu
crom. Sticla matificată alb in profil
aluminiu.
ANEXA 23

39122100-4

2.00Bucată1.23 Dulap pentru mape Dimensiuni (mm): 900x368x2246,
confecționat din PAL melaminat
(EGGER sau echivalentul),
grosimea minima a PAL laminat sa
fie de 18 mm. Cant integral ABS de
2 mm grosime la fațade, in rest cant
de 0,4  mm. Mânerele si alte
accesorii placate cu crom.
ANEXA 24

39122100-4
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1.00Bucată1.24 Dulap pentru haine si rafturi Dimensiuni (mm): 650x550x2246,
confecționat din PAL melaminat
(EGGER sau echivalentul),
grosimea minima a PAL laminat sa
fie de 18 mm. Cant integral ABS de
2 mm grosime la fațade, in rest cant
de 0,4  mm.
Feroneria cromata (mânere, suport
umerașe, piciorușe).
ANEXA 25

39122100-4

1.00Bucată1.25 Perete sticla Dimensiuni (mm): 2013x1064,
Perete din  sticla triplex matificată
alba, grosime 10 mm, sistem din
aluminiu de susținere a panourilor
din sticlă cu fixare pe podea și
perete.
ANEXELE 26 și 33

39299000-4

1.00Bucată1.26 Comoda cu 3 sertare si ușiță Dimensiuni (mm): 950x500x650,
confecționata din PAL melaminat
(EGGER sau echivalentul),
Tabliera - PAL melaminat grosimea
36 mm, cant ABS de 2 mm,  in rest
pal melaminat grosime 18 mm.,
cant ABS grosime 0,4 mm, mânere,
feroneria cromata.
ANEXA 27

39143122-7

2.00Bucată1.27 Fotoliu Dimensiuni (mm): 850x800, carcas
metalic vopsit termic cu textura,
țeava 40x20 mm, stofa
ANEXA 28

39113100-8

1.00Bucată1.28 Masa Dimensiuni (mm): 850x850x700,
total pal melaminat grosime 36 mm,
cant ABS grosime de 2 mm.
ANEXA 29

39121200-8

1.00Bucată1.29 Masa recepție cu comoda, polite suport pentru
chei rotativ

Dimensiuni masa (mm):
1960x1188x1200, confecționata din
PAL melaminat (EGGER sau
echivalentul), PAL melaminat
grosimea 36 mm, cant ABS de 2
mm, + pal melaminat grosime 18
mm., cant ABS grosime 0,4 mm,
Dimensiuni comoda (mm):
400x500x600, cu 3 sertare, pal
melaminat grosime 18 mm., cant
ABS grosime 0,4 mm, feroneria
cromata, suport procesor pe rotile,
capac trecere cablu de culoarea
tablierei, va fi instalat la locul de
livrare a bunurilor conform
cerințelor autorității contractante.
Perete din sticla existent.
ANEXA 30

39122100-4

2 Fotolii și scaune
12.00Bucată2.1 Fotoliu de birou Loc de șezut confortabil cu margine

frontală rotungită și spătar
ergonomic sunt efectuate pe baza
carcasa solida. Cotiere cromate cu
aplicări de plastic. Cadru metalic
stabil. Înălțimea reglabilă a locului
de șezut, lift pneumatic cromat
(modificarea GTP). Bază cromată
metalică (modificarea GTP).
Șezutul si spătarul sunt tapițate cu
piele artificiala neagra.
ANEXA 31

39113100-8

13.00Bucată2.2 Scaun vizitator Dimensiuni scaun vizitatori:39112000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

13.00Bucată2.2 Scaun vizitator Înălțimea: 91,5 cm
Lățimea: 51,6 cm
Adâncimea: 54,5 сm
Scaun de vizitator/conferința  cu
rama metalica cromata si baza fixa.
Șezutul si spătarul sunt tapițate cu
piele artificiala neagra.
ANEXA 32

39112000-0

3 Piese și accesorii
2.00Set3.1 Glisiere cu bile Dimensiuni (mm): 45x500,

extracție totala
39157000-7

2.00Set3.2 Glisiere cu bile Dimensiuni (mm): 45x450,
extracție totala

39157000-7

2.00Set3.3 Glisiere cu bile Dimensiuni (mm): 45x400,
extracție totala

39157000-7

40.00Bucată3.4 Colțar din metal Dimensiuni (mm): 25x2539157000-7
6.00Bucată3.5 Capac trecere cablu plastic Diametru (mm): 60

Culoare: maro
39157000-7

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
60  zile din momentul semnării contractului, inclusiv instalarea
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

1 Formularul ofertei F3.1 Original Da
2 Formularul informativ despre ofertant F3.3 Original Da
3 Declarația privind conduita etică și neimplicată în

practici frauduloase și de corupere F3.4
Original Da

4 Declarație privind situația personal a operatorului
economic F3.5

Original Da

5 Specificații tehnice și de preț (F4.1 și F4.2) Original Da
6 Garanție pentru ofertă Original Da
7 Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de

BPN
Copie autentificata prin semnătura/ştampila
participantului

Da

8 Extras din Registrul de Stat a persoanelor juridice, cu
indicarea listei fondatorilor operatorului economic

Copie autentificata prin semnătura/ştampila
participantului

Da

9 Certificat de atribuire a contului bancar Copie autentificata prin semnătura/ştampila
participantului

Da

10 Licenţa de activitate (după caz) Copie autentificata prin semnătura/ştampila
participantului

Da

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

Copie autentificata prin semnătura/ştampila
participantului

Da

12 Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

Nu se cere Nu

13 Capacitatea minimă de producere sau echipamentele
necesare

Nu se cere Nu

14 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)

Nu se cere Nu

15 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau
de resurse creditare în sumă de minim (suma)

Nu se cere Nu

Informație Suplimentară:
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor
de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: Agentia de Stat pentru Proprietate Intelectuala
Adresa: Str. Andrei Doga nr. 24/1
Tel.: alexandru.lutcan@agepi.gov.md022400630 ,  Fax: 022440119 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: LUŢCAN ALEXANDRU, Șef interimar Secție Economie, Contabilitate și Audit

Setul de documente poate fi primit la adresa: mun. Chișinău,  Str. Andrei Doga nr. 24/1, MD-2024.
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Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a
denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul
SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

Întocmirea ofertelor:
Oferta  și  documentele  de  calificare  solicitate  întocmite  clar,  fără  corectări,  cu  număr  și  dată  de  ieșire,  cu  semnătura  persoanei
responsabile,  puse  în  plic,  sigilate  şi  ştampilate,  urmează  a  fi  prezentate

pînă la: 19.04.2017 10:00
Str. Andrei Doga nr. 24/1pe adresa:

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 60 zile

în prezenţa fizică  sau  prin  mijloace electronice a membrilor  grupului de lucru  al  autorității  contractanteOfertele vor fi deschise
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

19.04.2017 10:00la:
Str. Andrei Doga nr. 24/1pe adresa:

Garanția pentru ofertă:
Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de

Garanție bancară
în valoare de 1%

Contractul intră sub incidența Acordului OMC   - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat ''REGISTRUL
DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE''. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: POPA ANDREI


