
INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
la procedura de achiziţie a serviciilor de proiectare a lucrărilor de 

izolare termică a blocului administrativ 

1. Denumirea autorităţilor contractante: Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
(AGEPI) şi Universitatea de Stat de Educatie Fizică si Sport (US EFS) 

2. Obiectul achiziţiei: Achizitionarea serviciilor de proiectare a lucrărilor de izolare termică a 
blocului administrativ cu 5 etaje. din str. A. Doga 24/1 în cadrul căruia se află sediile 
autoritătilor contractante. 

3. Cod CPV: 71242000-6 

4. Tip procedură achiziţie: Contract de valoare mică 

5. Modalităţi de plată: Părţile vor achita ofertantului/operatorului economic/proiectantului 
selectat în comun, costul ofertei serviciilor acestuia, în baza unui contract trilateral care se va 
încheia în acest scop în modul unnător: 

6. AGEPI - 50% din suma contractului; 
7. USEFS - 50% din suma contractului. 

prin virament bancar în baza facturii . în tennen de 10 (zece) zile lucrătoare, după cum 
unnează: 50% - din data receptionării Certificatului de Urbanism, restul 50% din data obtinerii 
Autorizatiei de Constructie si semnarea Actului de predare-primire. 

Această invitaţie de participare este întocmită în scopul achiziţionării serviciilor de proiectare a 
lucrărilor de izolare tennică a blocului administrativ din str. A. Doga 24/1 în cadrul căruia se află 
sediile autoritătilor contractante confonn necesităţilor AGEPI şi USEFS pentru perioada bugetară 
2017, suma necesară este alocată din: Bugetele proprii ale ambelor institutii. 
Cumpărătorii invită operatorii economici interesaţi, care pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziţie privind prestarea următoarelor servicii : 

Nr. Denumirea bunurilor Unit. de 
Specificarea tehnică 

dlo CodCPV 
solicitate măsură 

Canto deplină solicitată, 

Standarde de referintă 
1 Servicii de proiectare a lucrărilor de izolare termică a blocului administrativ 

1.1. 71242000-6 Schiţa de proiect avizată de Proiect 1 Bloc administrativ cu 5 etaje, 
către arhitectorul şef al mun. suprafaţa pereţilor exteriori 
Chişinău, pentru obţinerea 3100 m2, amplasat pe str. 
Certificatului de Urbanism Andrei Doga 24/1 , mun. 

1.2. 71242000-6 Raportul de expertiză tehnică Raport I Chişinău 

privind posibilitatea 
constructivă a izolării termice 
a blocului 

1.3. 71242000-6 Proiect de execuţie la Proiect 1 
compartimentul "Solutii 
Arhitecturale", "Planul 
general" ş i "Planul de 
organizare a şantierului", 
avizat la Direcţia Generala de 
Arhitectură si Urbanistică 



1.4. 71242000-6 Elaborarea Devizului de Set. I 
cheltuieli, confonn 
proiectului de execuţie, 
Fonnularele 3,5,7. 

1.5. 71242000-6 Verificarea şi înregistrarea la Proiect I 
Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor al 
Republicii Moldova a 
compartimentelor "Solutii 
Arhitecturale", "Planul 
general" şi "Planul de 
organizare a şantierului" 

1.6. 71242000-6 Asistenţa de autor la Proiect I 
efectuarea lucrărilor, 
semnarea proceselor verbale 
în cartea tehnică şi emiterea 
avizului de autor la 
finalizarea lucrărilor pentru 
recepţie finală. 

8. Termenul de prestare a serviciului solicitat: în tennen de 45 (patruzeci si cinci) zile de 
Ia data semnării contractului. 

9. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ 
următoarele' . 

Nr. Denumirea documentuluilcerinţei Cerinţe suplimentare faţă de Obligativitatea 
dlo document 

1. Fonnularul ofertei F3.1 Original Da 

2. Fonnularul infonnativ despre Original Da 
ofertant F3.3 

3. Specificaţii tehnice şi de preţ (F4.1 şi Original Da 
F4.2) 

4. Extras din Registrul de Stat a Copie autentificata prin Da 
persoanelor juridice, cu indicarea semnătura/ştampila 

listei fondatorilor operatorului participantului 
economIc 

5. Licenţă în domeniul activităţii de Copie autentificata prin Da 
proiectare semnătura/ştampila 

participantului 

6. Minim ani de experienţă specifică în Ofertantul va avea minim 3 Da 
prestarea serviciilor similare (trei) ani de experienţă 

specifică în prestarea serviciilor 
similare. 

Pentru demonstrarea 
îndeplinirii acestei cerinţe 
operatorul economic 
completează fonnularul 
F3.3 pct. 2.2. 
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10. 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 nr. 24/1, MD-2024 
c) Tel: 022-400601 
d) Fax: 022-440119 
e) E-mail: tender@agepi.gov.md 
f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Tudor Spoială, Sef Sectie Logistică 

Il, Întocmirea şi prezentarea ofertelor: Oferta şi documentele de calificare solicitate vor 
fi întocmite clar, fără corectări, cu semnătura persoanei responsabile şi ştampila 
instituţiei şi unnează a fi prezentate la sediul AGEPI (sigilate în plic) sau transmise în 
fonnat electronic (scanate): 

până la ora: 14.00 
pe: 15.05.20 I 7 
pe adresa electronică: tender@agepi.gov.md 

Ofertele Întârziate vor fi respinse, 

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

13. Valuta achiziţiei: lei moldovenesti. 

14. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe întreg lot 

15. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit. 

16. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 (saizeci) zile. 

17. Termenul semnării contractului: 7 (sapte) zile. 

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

Ex. T. Spo ială 
Tel. 022-40060 [ 
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Andrei POPA, 
Preşedintele grupului de lucru 

pentru a . 

L.ş. 


