
FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor
pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO. 

1. Dispoziţii generale
Nr. Rubrica Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii
1.1. Autoritatea contractantă/Organizatorul

procedurii:
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala

1.2. Obiectul achiziţiei: Servicii de asistență, suport tehnic și informațional pentru organizarea evenimentului
din 15-18 noiembrie 2017

1.3. Numărul procedurii: 17/03622
1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Cerere a ofertelor de preţuri
1.5. Codul CPV: 79952100-3
1.6. Numărul şi data Buletinului

Achiziţiilor Publice:
82 din 13.10.2017

1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor
publici:

Buget propriu

1.8. Administratorul alocaţiilor bugetare:
1.9. Plăţi/mijloace financiare din partea

partenerului de dezvoltare:
Nu se utilizează

1.10. Denumirea cumpărătorului: AGEPI
1.11. Destinatarul: AGEPI
1.12. Limba de comunicare: De stat
1.13. Pentru clarificarea documentelor de

atribuire, adresa autorităţii
contractante este:

Adresa: Str. Andrei Doga nr. 24/1 
Tel: 022400630 
Fax: 022440119 
E-mail: tender@agepi.gov.md 
Persoana de contact: LUŢCAN ALEXANDRU

1.14. Contract de achiziţie rezervat
atelierelor protejate

2. Listă Servicii şi specificaţii tehnice:

Nr. d/o Cod CPV Denumire Servicii solicitate
Unitatea

de
măsură

Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referinţă

1 Servicii de asistență, suport tehnic și
informațional pentru organizarea unui
eveniment

1.1 79952100-3 Managementul evenimentului Bucată 1.00 1. Ofertantul va desemna o persoană cu
rol de coordonare a evenimentului, pentru
desfășurarea în cele mai bune condiții a
evenimentului. Persoana va fi prezentă și
în locația de derulare a evenimentului pe
toată perioada desfășurării acestuia. 2.
Denumirea Evenimentului: Expoziția
Internațională Specializată de invenții
creativitate și proprietate intelectuală
”Infoinvent”. 3. Durata: 4 zile. 4. Data:
15-18 noiembrie 2017. 5. Localul: Centrul
Internaţional de Expoziţii “Moldexpo”
S.A. 6. Pregătirile se vor face pe 14
noiembrie 2017.

1.2 79952100-3 Regia evenimentului Bucată 1.00 Regia festivității de deschidere, premiere
și a evenimentului dedicat industriilor
creative, conform scenariului prezentat,
pentru 4 zile

1.3 79952100-3 Video și transmiterea live Bucată 1.00 Video și transmiterea live pe ecrane,
videografică la necesitate, conform
scenariului, pentru 4 zile

1.4 79952100-3 Branding scenă Bucată 1.00 Branding Scena-Vinil sau mochetă care să
ofere aspect ascuns, încorporat în
contextul spațiului de la Moldexpo

1.5 79952100-3 Servicii de instalare a bannerelor și
închirierea suporturilor pentru bannere de
diferite dimensiuni

Bucată 1.00 Suprafața totală a bannerelor: 200 m2.
Dimensiunile și formatul va fi prezentat în
dependență de condiția tehnică a spațiului
expozițional.

1.6 79952100-3 Aranjamente florale Bucată 8.00 Aranjamente florale, care vor fi plasate pe
scenă, cu flori de sezon în culorile
instituției



1.7 79952100-3 Branding standul expozițional Bucată 1.00 Branding standul expozițional al AGEPI
în comun cu OMPI și OEB, dimensiuni
6x6 m. Prezentarea a 2-3 variante în 3D.
Variantele propuse se vor prezenta în
format electronic pe e-mail.

1.8 79952100-3 Servicii de închiriere a echipamentului
tehnic necesar pentru sonorizarea
evenimentului

Bucată 1.00 Sistem de sonorizare pentru concerte de
20 kW pentru 4 zile

1.9 79952100-3 Servicii de închiriere ecrane LED Bucată 2.00 2x3m, 6 pitch, vor fi amplasate pe ambele
părți ale scenei, pentru 4 zile

3. Criterii şi cerinţe de calificare
Nr. Denumirea documentului/cerinţelor Cerinţe suplimentare Obl.
3.1 Formularul ofertei F3.1 Original DA
3.2 Formularul informativ despre ofertant F3.3 Original DA
3.3 Declarația privind conduita etică și neimplicată în practici

frauduloase și de corupere F3.4
Original DA

3.4 Declarație privind situația personală a operatorului
economic F3.5

Original DA

3.5 Specificații tehnice și de preț (F4.1 și F4.2) Original DA
3.6 Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de

BPN
Copie autentificata prin semnătura/ştampila participantului DA

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

Copie autentificata prin semnătura/ştampila participantului DA

3.8 Certificat de atribuire a contului bancar Copie autentificata prin semnătura/ştampila participantului DA
3.9 Ultimul raport financiar (situații financiare) cu ștampila

Biroului Național de Statistică
Copie autentificata prin semnătura/ştampila participantului DA

4. Pregătirea ofertelor
4.1 Oferte alternative: Nu vor fi
4.2 Garanţia pentru ofertă: Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială)

conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei
 sau

 Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform
următoarelor date bancare: 

 Beneficiarul plăţii: Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala 
 Denumirea Băncii: BC’MOBIASBANCA’S.A. 

 Codul fiscal: 1015601000112 
 IBAN: MD30MO2224ASV92591497100 

cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. 17/03622 din 26.10.2017"
4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în valoare

de:
1.00% din valoarea ofertei fără TVA.

4.4 Ediţia aplicabilă a Incoterms şi
termenii comerciali acceptaţi vor fi:

DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013

4.5 Termenul de
livrare/prestare/executare:

14-18 septembrie 2017. Localul: Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” S.A..
Pregătirile se vor face pe 14 noiembrie 2017

4.7 Metoda şi condiţiile de plată vor fi: prin virament bancar în baza facturii fiscale, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare din
data recepționării serviciilor și semnarea Actului de predare-primire

4.8 Perioada valabilităţii ofertei va fi de: 60 zile
4.9 Ofertele în valută străină: Nu se acceptă

5. Depunerea şi deschiderea ofertelor
5.1 Plicurile vor conţine următoarea

informaţie suplimentară:
Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/03622 
Pentru achiziţionarea de: Servicii de asistență, suport tehnic și informațional pentru
organizarea evenimentului din 15-18 noiembrie 2017 
Autoritatea contractantă: Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala 

 Adresa autorităţii contractante: Str. Andrei Doga nr. 24/1 
 A nu se deschide înainte de: 26.10.2017 11:00

5.2 Pentru depunerea ofertelor, adresa
autorităţii contractante/organizatorului
procedurii este:

Adresa: Str. Andrei Doga nr. 24/1 
Tel: 022400630 
Fax: 022440119 
E-mail: 022440119 
Data-limită pentru depunerea ofertelor este: 
Data, Ora: 26.10.2017 11:00

5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la
următoare adresă:

Adresa: Str. Andrei Doga nr. 24/1 
Tel: 022400630 
Data, Ora: 26.10.2017 11:00

6. Evaluarea şi compararea ofertelor
6.1 Preţurile ofertelor depuse în diferite

valute vor fi convertite în:
Leu MD



Sursa ratei de schimb în scopul
convertirii:

BNM

Data pentru rata de schimb aplicabilă
va fi:

26.10.2017

6.2 Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe loturi, pe lista întreagă
6.3 Factorii de evaluarea vor fi următorii: Nu sunt

7. Adjudecarea contractului
7.1 Criteriul de evaluare aplicat pentru

adjudecarea contractului va fi:
Cel mai mic preţ

7.2 Suma Garanţiei de bună execuţie (se
stabileşte procentual din preţul
contractului adjudecat)):

0.00%

7.3 Garanţia de bună execuţie a
contractului:

7.5 Numărul maxim de zile pentru
semnarea şi prezentarea contractului
către autoritatea contractantă:

20 zile

Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat
“REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului
Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: 

PROFIRE PETRU ________________________________


