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ANUNT
IN VEDEREA
Achizitiei de servicii pregatire si depunere a cererilor de acordare a dreptului de proprietate

Tip si denumire contract: servicii - Achizitie servicii pregatire si depunere a cererilor de acordare a dreptului de
proprietate

Sursa de finantare: Program Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice – POS CCE, Axa
Prioritara 2, Operatiunea 2.3.3
Denumire proiect: ”Stimularea inovarii in cadrul firmei SC SARA PHARM SOLUTIONS SRL prin
dezvoltarea unei noi tehnologii pentru obtinerea de materiale nanostructurate cu
activitate electro-catalitica”- acronim SARELCAT
SC SARA PHARM SOLUTIONS SRL cu sediul in Calea Rahovei nr.266-268, CORP 61, Etaj 3, axele
A-B, stalpii 19-20, Cam. 17, beneficiara a contractului de finantare pentru proiectul ”Stimularea inovarii in
cadrul firmei SC SARA PHARM SOLUTIONS SRL prin dezvoltarea unei noi tehnologii pentru obtinerea
de materiale nanostructurate cu activitate electro-catalitica”- acronim SARELCAT, proiect finantat prin
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice- Program Operational Sectorial Cresterea
Competitivitatii Economice – POS CCE, Axa Prioritara 2, Operatiunea 2.3.3 , anunta organizarea procedurii de
achizitie publica de servicii pentru pregatirea si depunerea cererilor de acordare a dreptului de proprietate.
Obiectul contractului: prestare de servicii in vederea pregatirii si depunerii cererilor de acordare a
dreptului de proprietate.
Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut.
Valoarea estimata a contractului este de 28500 RON fara TVA, respectiv 6.385,41 Euro fara TVA la un
curs BNR 1 euro = 4,4633 lei, curs mediu valutar pentru luna decembrie 2013.
Contractul de prestari servicii va fi valabil pana la data de 30.05.2015.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este 28.01.2014, ora 12.00 la sediul achizitorului din
Bucuresti, Calea Rahovei nr.266-268, CORP 61, Etaj 3, axele A-B, stalpii 19-20, Cam. 17.

SPECIFICATII TEHNICE
SERVICII PREGATIRE SI DEPUNERE A CERERILOR DE ACORDARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE
CANTITATE: 3 BUCATI

1. SCOP: Obtinerea dreptului de proprietate intelectuala brevet national
2. CERINTE:

 Redactarea unei descrieri de inventie si revendicari (din domeniul chimiei) fata de un stadiu al
tehnicii cunoscut de inventator/solicitant, care se aprecieaza la un necesar de aproximativ 8
ore, in conditiile in care documentul (descrierea+revendicari) nu depaseste 20 pagini si 5
revendicari per brevet
 Derularea procedurii administrative in fata OSIM, de la inregistrarea cererii de brevet de
inventie pana la solutionarea acesteia prin comunicarea deciziei comisiei de examinare
 Acordarea de asistenta privind redactarea a doua raspunsuri la o comunicare oficiala din
examinarea de fond;
 Potentialul furnizor va pregati documentatia in vederea depunerii a 3(trei) cereri de acordare a
dreptului de proprietate
 Potentialul furnizor îşi va asuma pe deplin responsabilitatea pentru asigurarea serviciului
solicitat în termenul de prestare garantat şi a confidenţialităţii;
 Potentialul furnizor se obligă să remedieze orice fel de deficienta/greşeală/neconcordanta
identificată de către Achizitor, în cel mai scurt timp de la data constatării si sesizarii de catre
aceasta din urma;


Potentialul furnizor va semna Procesele - verbale de receptie în vederea efectuării plăţilor.

 Oferta va include onorariile furnizorului si toate taxele platibile catre OSIM pana la finalizarea
contractului
 Potentialul furnizor isi asuma responsabilitatea ca are personal de specialitate, cu pregatire
adecvata, personal ce este in masura sa redacteze descrierea de inventie din domeniul
chimiei.
 Experienta similara: potentialii furnizori vor demonstra ca au asistat, in calitate de mandatari, la
obtinerea unor brevete pentru inventii in domeniul chimiei.

