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Conform listei anexate 

Invitaţie la concurs repetat 
pentru achiziţionarea echipamentului tehnic de calcul 

prin metoda cererii ofertelor de preţuri 

Stimate Director, 

Prin prezenta, Vă informăm despre organizarea concursului repetat prin cererea 
ofettelor dc preţuri privind achiziţionarea echipamentului tehnic de calcul. 

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

patticiparea Dvs. la concursul dat. 

Autoritatea contractantă : Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. 
Sediul autorităţii: Str. Andrei Doga 24/1, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova. 
Obiectul achiziţiei: echipament tehnic de calcul. 
Numărul de telefon al persoanei de contact: (022) 400-571. 

Cerinţele şi caracteristicile minimale tehnice faţă de bunurile solicitate: 

Calculatoare de biroll (10 ullităţi) 
Procesor lntel® Core™ i3-3240 3.4 GHz, 3 MB eache, 2 cores, 4 Ihreads 
Memoria operati va 4 GB DDR3 SDRAM 
1100 500Gb 3.5-ineh, 7200 rpm, SAT A-lJl Hard Drive 
Video Integrated 
Audio lntegrated 
Placa de reţea Integrated Gigabit Ethernet Adapter (100/1 000) 
Carcasa Microtower, bloc de alimentare> 300W 
Unitatea optică SATA DVD-RW Drive 
Porturi USB2.0 (2 front+4 Rear), front Audio, DV1-D and VGA video ports 
Tastatura USB Keyboard Rus/Eng 
Şoarece USB Optical Mouse with scroH 

MOllitoare 
> Vicwablc Image Arca 21.5' (54,61 cm) LED LCDI Resolution 1920 x 10801 10 unităţ i 
Aspect Ratio 19:6 Wide/- Contrast Ratio 1000:1 1 Brightness 250 nits (cdlm2)1 
Rcsponsc Timc 5 msl Pixel Pitch 0.248 mml Input - DVI-D and VGA video ports 

Sisteme de operare 
Microsoft Windows 7 Pro Eng 64 bit I 10 unităţi 
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Termenul-limită de prezentare a ofertelor: 29.11.2013, ora I 1.00. 
Data/ora desfăşurării concursului: 29. 11.2013, ora 11.30. 

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

punctaj: 

.NI! Criteriu de evaluare I Punclaj I 
1. Costul ofertei 50 

L 
-

2 . Calitatea bunurilor (marca comercială, originea bunurilor) 30 
~ Situaţia financiara a ofertantu lui 10 .). 

det 4. Garanţia acordată pentru bunurile li vrate. Tcrmenul 10 
garantie si durata restabilirii functionalităţii bunurilor. 

b) completarea ofeltei În conformitate cu cerinţele şi caracteristicile tehnice; 
c) prezentarea tuturor documentelor de cal i ficare sol ici tate; 
d) experienţă În domeniu de minim 3 ani. 

Menţiuni privind costul (de indicat În ofertă): 
a) Pre\ul şi respectiv costul produselor va cuprinde toate cheltuielile, impm~itele ~i 

taxele, inclusiv, transpOltarea şi instalarea sistemului În cadrul AGU)1. 
b) Valuta şi modul de ach itare: 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 li vrate. Calcula/oarele şi !llOni/oarele 

trebuie săfie de aceiaşi marcă comercială, care sâfie notorie. 
b) Certificat de conformitate pentru bunurile prezentate în ofertă (se \'a prezenta). 
c) Informaţia despre produsele solicitate ş i/sau adresa paginii Web a companiei 

producătoare. 

Menţiuni privind situaţia financiară (docu mentele se vor prezcnta obligatOl"iu): 
a) Ultimul Raport financiar anual (20 12) cu anexele aferente nr. 1-4. autorizat de 

organele de statistică (copia). 
b) Certificatul de Înregistrare ca plătitor de TVA (copia). 
c) Licenţa pentru activitatea În domeniul solic itat (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 bunu ril or li vrate 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 25 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, rară 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 Raport financiar anual (2012) cu anexele aferente nr. 1-4, autorizat de 
organele de statistică (copia). 

d) Certificatul de înregistrare ca plătitor de TV A (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, inclusiv a documentelor de calificare, trebuie să 

fie ştampilată şi semnată de ofertant; 
b) oferta 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 prin cererea ofertei de preJuri pentru 
achiziJionarea echipamentului tehnic de calcul". 

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 20 zile de la data remiterii spre semnare. 

Ex. o. Beico 
Tel: 400-571 

L. ş. 
(semnăI a) 

Lilia Bolocan, 
Preşedintele grupului de lucru 

pentru achiziţii 




