Proiect Finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

,, Asigurarea unui statut favorabil de conservare a speciilor şi habitatelor din Parcul Naţional Munţii
Măcinului”
Nr. 35/ UIP.POS4/21.06.2012

COD PROIECT: SMIS-CSNR 36253

Aprobat
Reprezental legal
Ing. Roşca Viorel

ANUNŢ
RNP ROMSILVA – Administraţia Parcului Naţional Munţii Măcinului RA
În calitate de achizitor, anunţă demararea procedurii de achiziţie pentru atribuirea
contractului de servicii de furnizare de produse „Contract pentru achiziţia
echipamentelor pentru UIP” pentru Unitatea de Implementare a Proiectului „Asigurarea
unui statut favorabil de conservare a speciilor şi habitatelor din Parcul Naţional Munţii
Măcinului” COD PROIECT: SMIS-CSNR 36253 .
Denumire contract: „ Contract pentru achiziţia echipamentelor pentru UIP”
Obiectul contractului: Prestări servicii de furnizare de echipamente pentru Unitatea de
Implementare a Proiectului ,, Asigurarea unui statut favorabil de conservare a speciilor şi
habitatelor din Parcul Naţional Munţii Măcinului”
Valoarea estimată a achiziţiei (fără TVA): 34500 RON;
Procedura aplicată: achiziţie directă cu selecţie de oferte.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: preţul cel mai scăzut.
Data limită pentru depunerea ofertelor: 02.07.2012, ora 11.00
Data stabilită pentru deschiderea ofertelor: 02.07.2012, ora 11.15
Oferta va fi elaborată în limba română.
Modul de transmitere a ofertelor: prin fax la numarul: 0240 51 7 718 sau direct la sediul
RNP Romsilva – Administraţia Parcului Naţional Munţii Măcinului RA, Strada 9 Mai nr. 4Bis,
cod poştal 820026, Tulcea.

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA
ADMINISTRAŢIA PARCULUI NAŢIONAL MUNŢII MĂCINULUI - RA
TULCEA, str. 9 Mai, nr. 4 bis Tel/Fax 0240/517718

parcmacin@gmail.com, www.parcmacin.ro

Proiect Finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

,, Asigurarea unui statut favorabil de conservare a speciilor şi habitatelor din Parcul Naţional Munţii
Măcinului”
COD PROIECT: SMIS-CSNR 36253

Documentaţia de atribuire se poate procura de la sediul Administraţiei Parcului Naţional
Munţii Măcinului din municipiul Tulcea, Jud Tulcea, Str. 9 Mai nr. 4 bis, între orele 09 :00 si
16 :00, tel./fax 0240 517
718, e-mail: parcmacin@gmail.com sau de pe site:
www.parcmacin.ro.
Persoana de contact : Benga Dumitru – Manager adjunct
Tel: 0374061042
Mobil: 0646645800

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA
ADMINISTRAŢIA PARCULUI NAŢIONAL MUNŢII MĂCINULUI - RA
TULCEA, str. 9 Mai, nr. 4 bis Tel/Fax 0240/517718

parcmacin@gmail.com, www.parcmacin.ro

Proiect Finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

,, Asigurarea unui statut favorabil de conservare a speciilor şi habitatelor din Parcul Naţional
Munţii Măcinului”
COD PROIECT: SMIS-CSNR 36253

28/UIP.POS4/18.06.2012

Aprobat,
Director parc
ing.Roşca Viorel

ADMINISTRAŢIA PARCULUI NAŢIONAL
MUNŢII MĂCINULUI
DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE
a contractului de furnizare de produse „ Contract pentru achiziţia
echipamentelor pentru UIP”

BORDEROU DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE
CAIET DE SARCINI
INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROTECŢIA MUNCII
FORMULARUL CONTRACTULUI PRIVIND FURNIZAREA DE PRODUSE
FORMULARE

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA
ADMINISTRAŢIA PARCULUI NAŢIONAL MUNŢII
MĂCINULUI - RA
TULCEA, str. 9 Mai, nr. 4 bis Tel/Fax 0240/517718
parcmacin@gmail.com, www.parcmacin.ro

COD PROIECT: SMIS-CSNR 36253

DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI

pentru achiziţia de
BUNURI NECESARE FUNCŢIONĂRII UNITĂŢII DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

Fişa de date a achiziţiei
Achizitor
Titlu proiect POS Mediu
ID proiect POS Mediu

Calitatea achizitorului
în cadrul Proiectului

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR-ROMSILVA R.A.,
ADMINISTRAŢIA PARCULUI NAŢIONAL MUNŢII MĂCINULUI
„Asigurarea unui statut favorabil de conservare a
speciilor şi habitatelor din Parcul Naţional Munţii
Măcinului”
Cod SMIS-CSNR 36253
Proiectul este cofinanţat prin Fondul European de
Dezvoltare Regională, Programul Operaţional Sectorial
Mediu, Axa prioritară „Implementarea sistemelor
adecvate de management pentru protecţia naturii”,
prin Contractul de finanţare cu nr. 128842 din data de
12 aprilie 2012 aprobat în baza Ordinului Ministrului
Mediului şi a Pădurilor cu nr. 900 în data de 24.02.2012
încheiat între
Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Direcţia
Generală AM POS Mediu, în calitate de Autoritate de
Management pentru Programul Operaţional Sectorial
„Mediu”
şi
R.N.P Romsilva - Administraţia Parcului Naţional
Munţii Măcinului R.A.
Beneficiar

I.a. Achizitor
Denumire: REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR-ROMSILVA R.A., ADMINISTRAŢIA PARCULUI
NAŢIONAL MUNŢII MĂCINULUI, TULCEA, JUDEŢUL TULCEA
Adresă: str. 9 Mai nr. 4 bis, Tulcea
Localitate: TULCEA
Cod poştal:820026
Ţara: ROMÂNIA
Reprezentant legal: ing. Roşca Viorel
Telefon: 0240/517718
Persoană de contact: ing.Benga Dumitru
Telefon:0746 645800
Manager Adjunct
parcmacin@gmail.com
Fax: 0240/517718
Adresa de internet a autorităţii contractante: www.macinparc.ro
I.b. Principala activitate sau activităţi ale achizitorului
[] ministere ori alte autorităţi publice
[] servicii publice centrale
centrale inclusiv cele subordonate la nivel [] apărare
regional sau local
[] ordine publică/siguranţă naţională
[] agenţii naţionale
[√] mediu
[ ] autorităţi locale
[] afaceri economico-financiare
[] alte instituţii guvernate de legea
[] sănătate
publică
[] construcţii şi amenajări teritoriale
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[] instituţie europeană/organizaţie
internaţională
[√] altele (specificaţi): Regie Autonomă

[]
[]
[]
[]

protecţie socială
recreere, cultură şi religie
educaţie
activităţi relevante
[] energie
[] apă
[] poştă
[] transport
[√] altele (specificaţi) cod CAEN 0210silvicultură şi alte activităţi forestiere
Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi contractante
da []
nu [√]
Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: [√] la adresa mai sus menţionată
[] altele:
(adresă/fax/interval orar)
Data limita de primire a solicitarilor de clarificări :
Data: 26.06.2012
Ora limită: 16.00
Adresa: ADMINISTRAŢIA PARCULUI NAŢIONAL MUNŢII MĂCINULUI R.A., STR 9 MAI NR. 4
BIS, TULCEA, JUDEŢUL TULCEA
Tel/Fax: 0240/517718 Email: parcmacin@gmail.com
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificari: 29.06.2012
Persoane de contact: Benga Dumitru-Manager adjunct 0746 645800
Mijloace de comunicare: Telefon/fax: 0240/517718; 0747397892;
email parcmacin@gmail.com
I.c. Căi de atac
Eventualele contestaţii se pot depune sediul ADMINISTRAŢIEI PARCULUI NAŢIONAL
MUNŢII MĂCINULUI R.A., la Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor sau la
instanţa de judecată competentă.
I.d. Sursa de finanţare:

Se specifică sursele de finanţare ale
contractului ce urmează a fi atribuit:
Proiectul este cofinanţat prin Fondul
European de Dezvoltare Regională,
Programul Operaţional Sectorial
Mediu, Axa prioritară „Implementarea
sistemelor adecvate de management
pentru protecţia naturii” 80% şi
Bugetul de Stat 20%.

După caz, proiect/program finanţat din
fonduri comunitare
da [√]
nu []
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II. OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1. Descriere
II.1.1) Denumire contract:
„ Contract pentru achiziţia echipamentelor pentru UIP” în cadrul proiectului
„Asigurarea unui statut favorabil de conservarea speciilor şi habitatelor din Parcul
Naţional Munţii Măcinului”, cod SMIS-CSNR 36253
II. 1.2) Denumire contract şi locul de prestare:
(a) Lucrări
(b) Produse
[√]
(c) Servicii
[]
[]
Execuţie
Cumpărare
[√]
Categoria serviciului []
[]
Leasing
[]
Proiectare şi execuţie
Închiriere
[]
[]
Realizare prin orice
mijloace corespunzătoare Cumpărare în rate
[]
cerinţelor specificate de
autoritatea contractantă
[]
Principala locaţie a
Principalul loc de livrare
Principalul loc de prestare:
lucrării:
Oraşul Tulcea, judeţul
Tulcea
Cod CPV [][][][][][][][]
Coduri CPV: 30210000-4 Cod CPV [][][][][][][][]

II.1.3)Procedura se realizează prin achiziţie directă
Procedura se finalizează prin:
Contract de achiziţie publică: [√]
Încheierea unui acord-cadru: []
II.1.4) Valoarea estimată a contractului Valoare contract estimată: 34.500,00 lei
„ Contract pentru achiziţia
echipamentelor pentru UIP”
II.1.5) Durata contractului de achiziţie publică:
1 luni de la atribuirea contractului de furnizare produse
II.1.6) Divizare pe loturi
da [] nu [√]
Ofertele se depun pe:
un singur lot [√]
unul sau mai multe []
toate loturile []
Alte informaţii referitoare la loturi:
...............................................................................
II.1.7)Ofertele alternative sunt acceptate
da []
nu [√]
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III. CONDIŢII SPECIFICE CONTRACTULUI
III.1. Alte condiţii particulare referitoare la
contract:
III.1.1. Contract rezervat (dacă DA, scurtă
descriere)
III.1.2. Altele (dacă DA, descrieţi)
IV. PROCEDURA
IV.1) Procedura selectată
Licitaţie deschisă
[]
Licitaţie restrânsă
[]
Licitaţie restrânsă accelerată
[]
Dialog competitiv
[]

da []

nu [√]

da []

nu [√]

da []

nu [√]

Negociere cu anunţ de participare
[]
Negociere fără anunţ de participare
[]
Cerere de oferte
[]
Concurs de soluţii
[]
Achiziţie directă
[√]

IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică

da []

nu [√]

IV.3.) Legislaţia aplicată
1.Ordonanţa de urgenţă nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare şi Hotărârea nr.
925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr.
34/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare.
V. CRITERII DE CALIFICARE
V.1) Situaţia personală a ofertantului
Declaraţie privind neîncadrarea
în prevederile art.180 din
Ordonanţa de urgenţă nr.34
/2006
Solicitat [√]
Nesolicitat []
Declaraţie privind neîncadrarea
în prevederile art. 181 din
Ordonanţa de urgenţă nr.34
/2006
Solicitat [√]

Nesolicitat []

Cerinţă obligatorie:
Formularul A10 – „DECLARAŢIE privind situaţia
personală a operatorului economic”

Cerinţă obligatorie:
1. Se solicită Formularul A10 – „DECLARAŢIE privind
situaţia personală a operatorului economic”
2. Se solicită confirmarea privind plata taxelor şi
impozitelor la bugetul general consolidat.
Persoanele juridice române vor prezenta:
a) certificat
constatator
privind
indeplinirea
obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor
locale si alte venituri ale bugetului local;
b) certificat constatator privind indeplinirea
obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si
contributiilor de asigurari sociale la bugetul
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general consolidat (Agentia Nationala de
Administrare Fiscala – Directia Generala a
Finantelor Publice).
Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea
formularelor tip emise de organismele competente
privind indeplinirea obligatiilor de plata, in original
sau copii legalizate, valabile la data deschiderii
ofertelor.
Persoanele juridice straine:
Se va accepta ca fiind suficient si relevant
pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se
incadreaza in una din situatiile prevazute la art.180
si 181 din OUG nr. 34/2006, modificata si
completata, orice document considerat edificator din
acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara
in care ofertantul este stabilit, cum ar fi: certificate,
caziere judiciare sau alte documente echivalente
emise de autoritati competente din tara respectiva.
Notă: Sunt eliminaţi ofertanţii care au datorii la
bugetul de stat sau la bugetul local din localitatea
de înregistrare a sediului societăţii
Documentele vor fi prezentate in original sau
copie legalizata, la care se va alatura traducerea
autorizata si legalizata a acestora in limba
romana.
V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
Persoane juridice/fizice
Cerinţă obligatorie:
romane
- Certificat de înregistrare emis de Oficiul
Solicitat [√]
Nesolicitat[] Registrului Comerţului;
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial, din care
să rezulte că domeniul de activitate al ofertantului
corespunde obiectului procedurii.
Nota: Pentru a fi valabile, documentele vor fi
prezentate in original sau in copie legalizata.
Persoane juridice /fizice
straine
Solicitat [√]
Nesolicitat[]

Cerinta obligatorie:

Documente care dovedesc o formă de
înregistrare/ atestare ori apartenenţa din punct de
vedere profesional, in conformitate cu prevederile
din ţara in care ofertantul este stabilit, in original
sau copie legalizată, insoţite de traducerea
autorizata si legalizata in limba romana.
Documentele sa fie valabile la data deschiderii
ofertei.
V.3) Situaţia economico-financiară
Informatii privind situatia
economico - financiara
Solicitat [] Nesolicitat [√]
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V.4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Informaţii privind capacitatea
tehnică
Solicitat []
Nesolicitat [√]
Informaţii privind asocierea
Daca un grup de operatori economici se asociaza si
Informaţii privind
depun oferta comuna, atunci cerintele privind
subcontractanţii
situatia economico-financiara si capacitatea tehnica
Solicitat [√]
Nesolicitat[] se demonstreaza prin cumul de grupul de asociati, iar
cerintele privind situatia personala a ofertantului
trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat;
Daca oferta comuna este declarata castigatoare,
inainte de semnarea contractului, asocierea trebuie
legalizata.
Informaţii privind
subcontractanţii
Solicitat []
Nesolicitat [√]
Cerinte privind prezentarea de
standarde de asigurare a
calităţii
Solicitat []
Nesolicitat [√]
Cerinte privind prezentarea de
standarde de protectie a
mediului
Solicitat []
Nesolicitat [√]
VI.3) Garanţia de participare
Solicitat []
Nesolicitat [√]
V.5) Dacă este aplicabil, modul Etape de selectare:
de selectare/preselectare
1.Se analizeaza eligibilitatea ofertantilor.
a.Toate documentele solicitate sunt obligatorii,
lipsa oricarui document atragand dupa sine
descalificarea ofertantului.
b. Sunt eliminati ofertantii care au datorii la stat
sau bugetele locale.
c. Sunt eliminati ofertantii care nu indeplinesc
cerintele obligatorii precizate in Fişa de date a
achizitiei la Cap. V Criterii de calificare si/sau
selectie.
2. Dupa analiza documentelor de eligibilitate, pentru
ofertele care au îndeplinit criteriile de calificare
şi/sau selecţie, se trece la deschiderea plicului cu
propunerea financiară. Dacă propunerea
financiară globală are un cuantum valoric mai mare
decât valoarea estimată a contractului de servicii,
aşa cum a fost ea comunicată prin Fişa de date a
achiziţiei, propunerea este declarată neconformă iar
oferta este respinsă. Dacă în propunerea financiară
detaliată valoarea preţului unitar ofertat pentru
pentru oricare dintre categoriile de produse este mai
mare decât valarea maximă precizată în caietul de
sarcini pentru respectiva categorie, propunerea este
declarată neconformă iar oferta este respinsă.
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3. Deschiderea plicului cu propunerea tehnică se
realizează după constatarea îndeplinirii de către
oferte a criteriilor de calificare şi /sau selecţie şi a
conformităţii propunerii financiare.
Propunerea tehnică este analizată din punct de
vedere al conformităţii acesteia cu cerinţele
obligatorii privind oferta tehnică prezentată în
Caietul de sarcini. La constatarea omiterii de către
ofertant a uneia sau mai multora dintre cerinţele
obligatorii privind propunerea propunerea tehnică
solicitate prin caietul de sarcini, propunerea tehnică
este declarată neconformă iar oferta este respinsă.
V.6) Alte documente
Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare privind :
- situaţia personală a ofertantului;
- capacitatea de exercitare a activităţii profesionale;
- situaţia economică şi financiară;
- capacitatea tehnică şi/sau profesională;
Ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria
răspundere (Formular A 58), semnată de reprezentantul său legal, prin care confirmă
că îndeplineşte cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de
atribuire. Declaraţia va fi însoţită de o anexă în care ofertantul trebuie să menţioneze
succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe.
În cazul în care uzează de dreptul prevăzut mai sus, ofertantul are obligaţia de a
prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă
îndeplinirea cerinţelor de calificare, atunci când primeşte din partea achizitorului o
solicitare în acest sens, în termenul prevăzut în respectiva solicitare.
VI. PREZENTAREA OFERTEI
VI.1) Limba de redactare a ofertei
VI.2) Perioada de valabilitate a
ofertei
VI.3) Garanţia de participare
Solicitată []
Nesolicitată []
VI.4) Modul de prezentare a
propunerii tehnice
Solicitat [√]
Nesolicitat []
VI.5) Modul de prezentare a
propunerii financiare
Solicitat [√]

Nesolicitat []

VI.6) Modul de prezentare a ofertei

Limba Română
Pâna la data de: 21.07.2012
Oferta se consideră depusă în ziua în care
achizitorul confirmă primirea.
Propunerea tehnică va respecta cerinţele din
Caietul de sarcini.
Ofertantul trebuie sa prezinte:
Propunere financiară globală - Formular 1A;
Propunere financiară detaliată - Formular 1B
Oferta se va prezenta in lei .
Oferta va fi depusă la adresa:
Administraţia Parcului Naţional Munţii
Măcinului RA, Str. 9 Mai Nr. 4Bis, Tulcea, Jud.
Tulcea
Data limita pentru depunerea ofertei este:
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02.07.2012, ora 11.00
Mod de prezentare la depunere al ofertei
Documentele ofertei vor fi prezentate în plic
închis, semnat şi sigilat.
Plicul va fi inscripţionat cu înscrisul:
PLIC EXTERIOR
Administraţia Parcului Naţional Munţii
Măcinului RA, Str. 9 Mai Nr. 4Bis, Tulcea,
Jud. Tulcea”
“A NU SE DESCHIDE INAINTE DE
DATA 02.07.2012, ORA 11.00”.
Plicul exterior cu documentele ofertei va
conţine:
1. Scrisoare de inaintare (Formular A 45);
2. Plicuri închise, sigilate şi semnate,
conţinând documentele ofertei pe categorii,
după cum urmează:
- Plicul cu documentele ofertei privind
documentele de calificare şi/sau selacţie aşa
cum au fost prevăzute în Fişa de date a
achiziţiei. Plicul va fi inscripţionat cu înscrisul:
PLIC INTERIOR
DOCUMENTE DE CALIFICARE
DENUMIREA SI ADRESA OFERTANTULUI

.....................................................
...........................
- Plicul cu documentele ofertei privind
propunerea financiară. Plicul va fi
inscripţionat cu înscrisul:
PLIC INTERIOR
PROPUNEREA FINANCIARA
DENUMIREA SI ADRESA OFERTANTULUI

....................................................
............................
- Plicul cu documentele ofertei privind
propunerea tehnică. Plicul va fi inscripţionat
cu înscrisul:
PLIC INTERIOR
PROPUNEREA TEHNICA
DENUMIREA SI ADRESA OFERTANTULUI

.....................................................
...........................
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VI.7) Data limită de depunere a
ofertelor
VI.8) Posibilitatea retragerii sau
modificării ofertei

VI.9) Deschiderea ofertelor

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

Dacă plicul exterior nu este marcat
conform prevederilor de mai sus, Administraţia
Parcului Naţional Munţii Măcinului R.A. nu işi
asuma nici o responsabilitate pentru rătăcirea
ofertei.
Ofertantul are obligatia de a numerota si
semna fiecare pagina a ofertei, precum si de
a anexa un opis al documentelor prezentate
în plicurile cu propunerea tehnica,
propunerea financiara şi documentele de
calificare.
02.07.2012, ora 11.00
Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau
retrage oferta numai înainte de data limită
stabilită pentru depunere.
Modificarea
sau
retragerea
ofertei se
realizează prin solicitare scrisă în acest sens,
depusă până la data limită stabilită pentru
depunere.
Pentru a f i considerate parte a o fertei,
modificările
trebuie
prezentate
cu
amendamentul că pe plicul exterior se va
marca, în mod obligatoriu, şi inscripţia
"MODIFICĂRI”.
- in cazul in care ofertantul modifica prin
raspunsurile pe care le prezinta continutul
propunerii tehnice, oferta sa va fi considerata
neconforma;
- in cazul in care ofertantul modifica prin
raspunsurile pe care le prezinta continutul
propunerii financiare, oferta sa va fi
considerata neconforma, cu exceptia situatiei
prevazute la art.80 alin.(2) din H.G.
nr.925/2006;
- ofertele depuse la o alta adresa a autoritatii
contractante decât cea stabilita sau dupa
expirarea datei limita pentru depunere se
returneaza nedeschise.
02.07.2012, ora 11.00 la Administraţia
Parcului Naţional Munţii Măcinului RA, Str. 9
Mai Nr. 4Bis, Tulcea, Jud. Tulcea .
Persoanele care pot asista la deschiderea
ofertelor:
A) Membrii comisiei de evaluare a ofertelor;
B)Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
Fiecare persoana care participa la deschiderea
ofertelor va prezenta imputernicirea societatii
ofertante, precum si o copie a actului de
identitate.
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VII.1) Preţul cel mai scăzut

[√]

VII.2) Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic

[]

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
VIII.1 Ajustarea pretului contractului
Da []
Nu
[√]
VIII.2. Garanţia de bună
execuţie a contractului
Da []
Nu [√]
În cazul în care doua sau mai multe oferte au acelasi pret, atunci pentru
departajare, comisia de evaluare va solicita ofertantilor o noua propunere
financiara în plic închis.
INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROTECŢIA MUNCII
În baza prevederilor art.34 alin.2) din OUG nr.34/2006, operatorii economici sunt
obligaţi să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ţinut cont de
obligaţiile referitoare la conditiile de muncă şi protecţia muncii.
Conform prevederilor art.36 alin.1) lit.d) din H.G. nr.925/2006 în cazul în care nu
se asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de
muncă şi de protecţie a muncii, oferta va fi considerată inacceptabilă. În acest sens, se
vor prezenta documente justificative.

CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE
Nr.
Crt.
1
2
3

Paşi de urmat
Publicare invitaţiei de participare şi punerea la dispoziţie a
documentaţiei de atribuire
Primirea de solicitări de clarificare privind documentaţia de
atribuire
Transmiterea răspunsurilor formulate la solicitările de
clarificări privind documentaţia de atribuire

4

Primirea ofertelor

5

Numirea comisiei de evaluare
Deschiderea ofertelor şi întocmirea procesului-verbal de
deschidere

6
7

Verificarea cerinţelor minime de calificare

8

Stabilirea operatorilor economici calificaţi

9

Verificarea ofertelor

10
11
12
13
14
15

Stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme, precum şi a
celor admisibile
Stabilirea ofertei câştigătoare sau, după caz, anularea
procedurii
Întocmirea Raportului procedurii de atribuire
Notificarea ofertanţilor privind rezultatul aplicarii procedurii
Semnarea contractului de servicii
Transmiterea spre publicare a anunţului de atribuire

Data previzionată
21.06.2012
Până la 26.06.2012
Până la 29.06.2012
Până la 01.07.2012 ,
0ra 11
02.07.2012
02.07.2012, după
ora 11
02.07.2012, după
ora 11
02.07.2012, după
ora 11
02.07.2012, după
ora 11
02.07.2012, după
ora 11
02.07.2012, după
ora 11
02.07.2012, după
ora 11
03.07.2012
06.07.2012
03.07.2012
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Întocmirea dosarului de achiziţie publică

09.07.2012

Calendarul se poate modifica in functie de situatia ofertelor depuse.

CAIETUL DE SARCINI
al achiziţiei de produse aferente contractului „ Contract pentru achiziţia
echipamentelor pentru UIP”
I.
II.
III.
IV.

Scop
Termeni
Sarcinile Furnizorului;
Cerinţe minime privind elaborarea şi prezentarea propunerii tehnice.

I. Scop
Scopul caietului de sarcini este stabilirea tuturor elementelor cantitative, calitative şi
de procedură, a termenelor şi condiţiilor caracteristice furnizării produselor pentru
care se realizează achiziţia.
II. Termeni
Furnizorul – ofertantul căruia i se atribuie contractul de furnizare de produse, şi
care semnează contractul în calitate de furnizor de produse;
Beneficiarul- achizitorul care atribuie contractului de furnizare de produse în calitate
de beneficiar al furnizării de produse (autoritate contractantă conform OUG
34/2006);
III. Sarcinile Furnizorului
Ofertantul va presta urmatoarele servicii:
Furnizarea si livrarea produselor in conformitate cu urmatoarele specificatii tehnice
minimale si obligatorii:
1. Computer tip Notebook
Pret maxim fara TVA/Buc: 3500 RON
Cantitate: 3 buc
Caracteristici:
Procesor
Tehnologie: 32nm
Frecventa: 2.1 GHz
Cache: 3072 kb
Display
Diagonala:17.3 Inch
Rezolutie:1600 x 1900
Tehnologie Display: LCD LED
Caracteristici speciale: Anti-Glare
Memorie
Tip Memorie: DDR3
Capacitate Memorie:4 GB
Hard Disk
Capacitate:500 GB
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Placa Video
Multimedia

Porturi
Comunicaţii
Alimentare
Altele
Accesorii

Viteza de rotaţie: 7200 rpm
Dedicată
Capacitate memorie video: 1024 MB
Unitati Citire/Scriere: DVD RW
Audio: Doua Difuzoare cu subwoofer
Cititor De Carduri: Da
Camera WEB: Da, 2 MP
USB 2.0:1; USB 3.0: 2 RJ-45: 1; VGA: 1; Intrare Audio: 1; Microfon:1
Retea: 10/100/1000;
Wireless: 802.11
Bluetooth: Da
Baterie: Li Ion 6 Celule
Tastatură numerică
Greutate: 3 Kg
Garanţie: 24 luni
Alimentator
Geanta: inclus compartiment documente
Mouse

2. Software Sistem de operare
Pret maxim fara TVA/Buc: 1000 RON
Cantitate: 3
Descriere: Windows 7 Profesional 64 biti EN
3. Software Microsoft Office Professional
Pret maxim fara TVA/Buc: 1000 RON
Cantitate: 3
Descriere: Word, Excel, Publisher, PowerPoint, Access
4. Software Antivirus
Pret maxim fara TVA/Buc: 600 RON
Cantitate: 3 utilizatori
Descriere: Antivirus, antispyware, antiphishing, firewall, criptare a fisierelor,
realizare copii de rezerva ale fişierelor, optimizarea sistemului pentru performanţă şi
viteză.
Perioada valabilitate 3 ani.
5. Imprimantă multifunctională
Pret maxim fara TVA/Buc: 3000 RON
Cantitate: 1
Caracteristici:
Format:
A3
Tehnologie:
InkJet
Tip:
Color
Funcţii disponibile:
Imprimare / Copiere / Scanare / Fax
Dimensiuni mediu printare:
A3, A3+, A4, A5, A6, B4, B5, DL, C4, C6

COD PROIECT: SMIS-CSNR 36253

Duplex

Da

Imprimantă:
Viteza de printare monocrom
(ppm):
Viteza de printare color (ppm) :
Tava alimentare (coli):
Volum lunar recomandat:
Copiator
Viteza de copiere monocrom
(cpm):
Viteza de copiere color (cpm):
Scanner
Rezolutia optica de scanare
(dpi):
Tip scaner:
Conectivitate
Interfata:
Altele
Accesorii

15
8
500
2500
15
8
1200 x 1200
Flatbed, ADF
USB 2.0, Retea, Wireless, Flash USB
Suplimentar 1 set complet cartuşe capacitate
mare:
T1301, T1302, T1303, T1304

6. Cameră Foto/Video
Pret maxim fara TVA/Buc: 7000 RON
Cantitate: 1
Caracteristici:
General
Puncte de focalizare: 11-39
Blitz integrat: Automat cu ridicare automată P,S,A,M
Senzor
Tip Senzor: CMOS
Rezolutie senzor: 16,2 Mp
Dimensiune senzor (mm): 23.6 x 15.6
Obiectiv
Distanta focala (mm): 18-105mm
Diafragma: 3.5 - 5.6
Lentile: 18-105mm f/3.5-5.6
Captare
Expunere: ±5 EV in pasi de 1/3 sau 1/2 EV
imagine
Rezolutii foto:
4928 x 3264
2464 x 1632
3696 x 2448
Cadre pe secunda: 6
Sensibilitate ISO: 100 - 6400
Format poze (tip fisier):
NEF
JPEG
Accesorii

Acumulator rezervă
Geantă
Card memorie 16GB, clasa 10

(RAW)
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7.Birou(piesă mobilier)
Pret maxim fara TVA/Buc: 250 RON
Cantitate: 4
Caracteristici:
Dimensiuni minime(L x l x h)
Prevăzut cu suport mobil tastatură
Prevăzut cu sertar

110 cm x 60cm x 76cm
DA
DA

8. Fişet metalic
Pret maxim fara TVA/Buc: 1000 RON
Cantitate: 2
Caracteristici:
Dimensiuni (L x l x h)
Material
Poliţe reglabile pe înălţime
Seif metalic prevăzut cu cheie
Încuietoare cu două chei
Protecţie obiect
Culoare obiect

90 cm x 40cm x 180cm
Tablă oţel cu grosime de 0,7mm
DA, în număr de 3 bucăţi
DA
DA
Vopsea aplicată în câmp electrostatic
Gri

9. Scaun
Pret maxim fara TVA/Buc: 50 RON
Cantitate: 4

IV. Cerinţe minime privind elaborarea şi prezentarea ofertei
Oferta va cuprinde:
A. Propunerea tehnica – cu informatiile si specificatiile tehnice complete ale
produselor ofertate
B. Propunerea financiara (propunerea financiara globala cat si propunerea
financiara detaliata) Formularul nr.1A şi Formularul 1B.
C. Conditii de garantie si post-garantie asigurate de Furnizor

In oferta prezentata Furnizorul va specifica :
- perioada de valabilitate a ofertei;
- perioada de garanţie a produselor;
- condiţii de transport la beneficiar(cu mijloace ale furnizorului sau nu, cu
transport inclus in preţ sau nu);
- eventuale discount-uri daca se acordă de catre furnizor si in ce conditii;
- termenul de livrare al produselor.
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Propunerile tehnice care nu vor satisface cerinţele minime prevăzute în Caietul de
sarcini vor fi considerate neconforme şi vor fi respinse.
Pentru redactarea ofertei se va avea în vedere formatarea unitară a textului,
folosirea pentru text a fontului Trebuchet MS, de mărime 12.

Beneficiar
Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva,
Administraţia Parcului Naţional Munţii
Măcinului R.A

Prestator

DIRECTOR ROŞCA VIOREL

FORMULARE
1. Scrisoare de inaintare – Formular 45
2. Declaratie privind situatia personala a operatorului economic - Formular A10
3. INFORMAŢII GENERALE – Formular A11
4. Declaraţie iniţială privind îndeplinirea cerinţelor de calificare – Formular A58
5. Propunerea financiară globală – Formularul 1 A
6. Propunerea financiară detaliată – Formularul 1 B
7. Formular contract furnizare de produse şi Anexa V Inspecţii şi testări la care vor fi
supuse produsele, precum şi condiţiile de trecerea recepţiei provizorii şi a recepţiei finale
(calitative)

