
 

INVITAŢIE LA CONCURS 
pentru achiziţionarea bunurilor/serviciilor  

de valoare mică 

 
01.12.2015 mun. Chișinău 

 
Autoritatea contractantă: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 

Sediul autorității contractante: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 162 
Numărul de telefon şi persoana 
de contact: 

Dogotari Vasilii, tel. 022211553 

Obiectul achiziției: Servicii de reprezentare în proprietate industrială 

Cod CPV: 79112000-2 

Cerințele față de bunurile/serviciile solicitate: 

Nr. 
d/o 

Denumirea bunurilor 
/ serviciilor 

Cod CPV Caracteristicile tehnice / cerinţele Cantitatea  
Altă 

informaţie 

1 

Servicii de 
reprezentare în 
proprietate 
industrială 

79112000 

Participarea la ședințele de judecată 
în care Ministerul este parte în 
procesele ce țin de domeniul 
proprietății industriale. 
Participarea la şedinţa va include 
dar, nu se va limita, la următoarele 
activităţi de apărare a intereselor 
Ministerului: 
a) prezentarea probelor şi 
participarea la cercetarea lor; 
b) formularea întrebărilor către alţi 
participanţi la proces, experţi şi 
specialişti; 
c) prezentarea explicaţiilor orale sau 
scrise; 
d) expunerea argumentelor şi 
considerentelor asupra problemelor 
care apar în dezbaterile judiciare; 
e) înaintarea obiecţiilor împotriva 
demersurilor, argumentelor şi 
considerentelor celorlalţi 
participanţi 

10  

2 

Servicii de 
reprezentare în 
proprietate 
industrială 

79112000 
Formularea unor cereri sau 
demersuri în cadrul procesului de 
judecată 

2  

3 

Servicii de 
reprezentare în 
proprietate 
industrială 

79112000 
Formularea cererilor de recurs 
împotriva încheierilor 

2  

4 Servicii de 79112000 Formularea cererii de recurs 1  



reprezentare în 
proprietate 
industrială 

împotriva decizie 

 

Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora) 10.12.2015 
Data/ora desfăşurării concursului: 9:00 
Criteriile de evaluare a ofertelor: cel mai mic preț, fără TVA, pe lot întreg. 
Termenul şi condiţiile de prestare a serviciilor: la cerere 
Valuta şi modul de achitare: lei MDL, în termen de 30 zile de la prezentarea facturii fiscale. 
Termenul de valabilitate a ofertelor: 15 zile 
Menţiuni privind garanţiile: nu este necesar. 
 
Documentele de calificare ale operatorilor economici:  
1. Copia extrasului din Registrul persoanelor juridice a întreprinderii sau alt document similar ce face 

dovada inregistrarii activitătii; 
2. Copia certificatului privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public; 
3. Certificatul de atribuire a contului bancar; 
4. Copia certificatelor de reprezentant în proprietate industrială eliberat de AGEPI; 
5. Experiență în domeniul reprezentării în proprietate industrială(copii de pe referințe, cereri de 

contestare a deciziilor AGEPI, cereri de chemare în judecată etc.); 
 
Alte informaţii:  
1. Operatorul economic se consideră calificat dacă: 
a) are personalitate juridică; 
b) nu are restanțe față de bugetul public; 
c) are cont bancar. 
 
Semnătura _______________________ Nicolae OLARU 

L.Ş. 
 
 
 

Ex.: V. Dogotari 
Tel.: 211-553 
 

 
 



 
Anexa nr. 1 la Invitația din 01.12.2015 

 
Model Ofertă financiară 

(data) 
(denumirea operatorului economic) 

 

Nr. d/o Denumirea produselor sau a serviciilor Cantitate, 
volum  

Preţ 
unit, lei 

(fără 
TVA) 

Preţ 
unitar, lei 
(cu TVA) 

Suma, 
lei fără 

TVA 

Suma, lei cu 
TVA 

1       

2       

3       

4       

TOTAL:  

 
 
(semnătura operatorului economic) 
(ștampila operatorului economic) 

 


