
ANUNŢ DE PARTICIPARE 
la procedura de achiziţie a serviciilor de asigurare facultativă a bunurilor 

1. Denumirea autorităţii contractante: Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) 

2. IONO: 1015601000112 

3. Tip procedură achiziţie: Contract de valoare mică 

4. Obiectul achiziţiei: Servicii de asigurare facultati vă a bunurilor 

S. Cod CPV: 66510000-8 

6. Modalităţi de plată: prin virament bancar în baza facturii, în tennen de 15 (cincisprezece) zile din 
data semnării procesului verbal de prestare a serviciilor 

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării Serviciilor de asigurare facultati vă a 
bunurilor 
confonn necesităţilor Agentiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) 
(în continuare - Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: Buget 
propnu. 

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
proce d d h"f .. d t -t I ura e ac lZl,le pnv1l1 pres area unna oare or servlCl1: 

Nr. 
dlo 

I 

Denumirea Unitatea Specificarea tehnică deplină 
CodCPV bunurilor/serviciilor de Cantitatea solicitată, Standarde de 

solicitate măsură referintă 

Servicii de 

66510000-8 
asigurare 

Unit. I Conform caietului de sarcini 
facuItativă a 

bunurilor 

7. Termenul de livrare/presta re solicitat şi locul destinaţiei finale: în tennen de 15 zile de la 
data semnării contractului. 

8. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de Obligativitatea 
dlo document 

1. Minim ani de experienţă specifică în Ofertantul va avea minim 5 (cinci) Da 
prestarea serviciilor similare ani de experienţă specifică în 

prestarea serviciilor similare. 

Pentru demonstrarea îndeplinirii 
acestei cerinţe operatorul 
economic completează formularul 
(F3.3) 

2. Coeficientul de lichiditate pentru asigurător Original Da 
(reasigurător), 

Fomm el, conform Anexei nr. 6 la 
Regulamentul privind marjele de 
solvabilitate ale asigurătorului 
(reasigurătorului) , aprobat prin Hotărîrea 
Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare 
nr.2/1 din 21 ianuarie 20 II (Monilorul 
Oficial 59-62/310, 15.04.20 II) 

3. Formularul ofertei F3.1 Original Da 

4. FomlUlarul informativ despre ofertant Original Da 
F3.3 

5. Declaraţia privind conduita etică ŞI Original Da 
neimplicată în practici frauduloase şi de 
corupere F3.4 



6. Declaraţie Plivind 3 ituaţia personală a Original Da 
operatorului economic F3.5 

7. Specificaţii telmice şi de preţ (F4.1 ŞI Original Da 
F4.2) 

8. Certificat privind lipsa sau existenţa Copie autentificata prin Da 
restanţelor faţă de BPN semnătura/stampila participantului 

9. Extras din Registrul de Stat a Copie autentificata prin Da 
persoanelor juridice, cu indicarea li stei senmătura/ştampila participantului 
fondatori lor operatorului economic 

10. Certificat de atribuire a contului bancar Copie autentificata prin Da 
el iberată de banca detinătoare de cont semnătura/stampi la participantului 

Il. Licenţa de activitate (după caz) Copie autentificata prin Da 
senmătura/stampila participantului 

12. Ultimul raport financiar (situaţii Copie autentificata prin Da 
financiare) cu ştampila Biroului semnătura/ştampi la participantului 
Naţional de Statistică 

9. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita 
c1arificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: 
a) Denumirea autorităţii contractante: Agentia de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI) 
b) Adresa: mun. Chisinău, Str. Andrei Doga l1f. 24/1, MD-2024 
c) Tel: 022-400630 
d) Fax: 022-440119 
e) E-mail: tender@agepi.gov.md 
1) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Alexandru Lutcan, Sef interimar Sectia 

Economie, Contabilitate si Audit 

10. Întocmirea ofertelor: Oferta şi documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără 
corectări, cu număr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile şi urmează a fi 
prezentate în plic sigilat: 

până la: 10.00 
pe: 23.05.2017 
pe adresa: Agentia de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI), mun. Chisinău, Str. 
Andrei Doga l1f. 24/1, MD-2024, biroul 519. 

Ofertele Întârziate vor fi respinse. 

1 1. Criteriul de atribuire este: pretul cel mai scăzut si corespunderea caracteristicilor tehnice / 
cerintelor specificate. 

12. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 (seizeci) zi le. 

13. Termenul semnării contractului: 20 (douăzeci) zile. 

14. Contestaţiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de preţuri se depun la 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor 

Ex. Alexandru Lutcan 
Tel. 022-400630 
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Andrei POPA, 
Preşedint ~lfrîJpului de lucru 
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