AGENŢIA DE STAT
PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALA
A REPUBLICII MOLDOVA

i t § »
М Ж
"4>

Str. Andrei Doga nr. 24/1, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
Tel.: 4(373 22)40-05-00, -((373 22)44-32-53, fax ((373 22)44-01-14
w^vw.agepi.md, e-mail: oftice@agepi.md

J-> | ( ( c z j ) ( ( c 3 [ - p v |
cV~UV_y Ч
1
U
IDNO 1004600072945

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Ул. Андрей Д о и , 24/1, МД-2024, Кишинэу, Республика Молдова
, . + ( 3 7 3 22)40-05-00, -(373 22)44-32-53, факс: +(373 22)44-01-19
www.agepi.md, e-mail: officc@agcpi.md

Че;

чЯЯГ
nr

- 2012 MAR'2 7

din

Invitaţie la concurs pentru achiziţionarea serviciilor
prin metoda cererii ofertelor de preţuri
Prin prezenta, Vă informăm despre organizarea concursului prin cererea ofertelor de
preţuri privind acordarea serviciilor de consultanţă pentru implementarea sistemului de
management al calităţii ISO 9001.
Autoritatea contractantă: Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI).
Sediul autorităţii: Str. Andrei Doga 24/1, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova.
Obiectul achiziţiei: serviciile de consultanţă pentru implementarea sistemului de
management al calităţii ISO 9001.
Numărul de telefon al persoanei de contact: 400-620, 400-630.
Informaţie despre autoritatea contractantă: AGEPI este organul guvernamental
specializat, investit cu dreptul de a acorda protecţia obiectelor de proprietate intelectuală,
cu 182 angajaţi. Informaţia despre funcţiile de baza şi organigrama o puteţi găsi pe adresa
http://www.agepi.md.
Cerinţele faţă de serviciile solicitate:
Ofertantul va efectua toate serviciile de consultanţă începînd cu iniţierea procesului de
consultanţă şi finalizînd cu pregătirea pentru procesul de certificare.
în ofertă se va indica toate etapele procesului de consultanţă cu specificarea termenului
de realizare şi costului pentru fiecare etapă separat.
Termenul-limită de prezentare a ofertelor: 10.04.2012, ora 13.30.
Data/ora desfăşurării concursului: 10.04.2012, ora 14.00.
Criteriile de evaluare a ofertelor:
a) cel mai mic preţ, fără TVA pentru serviciile acordate
b) experienţă în domeniu de minim 3 ani;
c) numărul proiectelor curente şi finalizate;
d) corespunderea cerinţelor vizavi de criteriile de evaluare a ofertelor;
e) gama de servicii propuse;
f) prezentarea tuturor documentelor de calificare solicitate;
g) prezentarea cat mai amplă a informaţiei ce demonstrează profesionalismul,
calificarea înaltă, calitatea serviciilor oferite.

Termenul şi condiţiile de prestare a serviciilor: 6 luni după semnarea contractului cu
operatorul economic cîstigător, serviciile solicitate vor fi acordate conform condiţiilor
contractului.
Valuta şi modul de achitare: MDL, transfer bancar.
Termenul de valabilitate a ofertelor: o lună.
Menţiuni privind garanţiile: certificarea
Documentele de calificare ale operatorilor economici:
1. 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.
2. Informaţie despre participant. Echipa de consultanţi.
3. Certificatul de înregistrare a întreprinderii, emis de către Camera înregistrării de
Stat (copie).
4. Ultimul bilanţ contabil (2011), autorizat de organele de statistică (copia).
5. Certificatul privind lipsa datoriilor la bugetul de stat valabil şi emis către
autoritatea contractantă (original).
6. Lista proiectelor curente şi finalizate (cu indicarea companiei, domeniului de
activitate şi etapei la care se află proiectul pentru fiecare dintre ele).
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 serviciile de consultanţă pentru
implementarea sistemului de management al calităţii ISO 9001 ".
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 beneficiar şi ofertantul cîstigător în
termen de 5 zile de la data determinării ofertei cîştigătoare.

Ex. A. Luţcaft
Tel: 400-630

