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pentru închiriere spaţiu cu destinaţia de birou

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
Telefon: 0240/517718
Reprezentant legal: ing. Roşca Viorel
Persoană de contact: ing.Benga Dumitru
Telefon: 0746 645800
Manager Adjunct
parcmacin@gmail.com
Fax: 0240/517718
Adresa de internet a autorităţii contractante: www.parcmacin.ro

I.b. Principala activitate sau activităţi ale achizitorului
[√] mediu
[√] altele (specificaţi): Regie Autonomă [√] 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)
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Data limita de primire a solicitarilor de clarificări :
Data: 20.07.2012 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: 23.07.2012
Persoane de contact: Benga Dumitru-Manager adjunct
Mijloace de comunicare: Telefon/fax: 0240/517718; 0747497892;
Email: parcmacin@gmail.com
I.c. Căi de atac
Eventualele contestaţii se pot depune sediul ADMINISTRAŢIEI PARCULUI NAŢIONAL
MUNŢII MĂCINULUI R.A., 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 []

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1. Descriere
II.1.1) Denumire contract:
„Contract închiriere spaţiu cu destinaţia de birou”
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
[√]

Principala locaţie a
lucrării:

Categoria serviciului
Închiriere spaţiu
[√]
Principalul loc de livrare Principalul loc de prestare:
Oraş Măcin, judeţul Tulcea

Cod CPV [][][][][][][][]

Cod CPV [][][][][][][][]

Cod CPV: 70310000-7, Servicii
de închiriere sau de vânzare de
imobile
Cod CPV: 0210000-6, Servicii de
închiriere sau de leasing de
proprietaţi rezidenţiale proprii

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: 30.240,00 lei
„Contract închiriere spaţiu cu destinaţia
de birou”
II.1.5) Durata contractului de achiziţie publică:
32 luni de la atribuirea contractului de închiriere
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II.1.6)Ofertele alternative sunt acceptate

da []

III. CONDIŢII SPECIFICE CONTRACTULUI
III.1. Alte condiţii particulare referitoare la
contract:
IV. PROCEDURA
IV.1) Procedura selectată

da []

nu [√]
nu [√]

Achiziţie directă prin selecţie de ofertă

IV.2.) Legislaţia aplicată
1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Hotărârea Guvernului nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.
3.Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006, privind funcţia de verificare a
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie
publică, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Hotărârea Guvernului nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie
publică, cu modificările şi completările ulterioare.
5.Hotărârea Guvernului nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare
şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare.
6.Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
7. Ordinul ministerului finanţelor publice nr. 1792/2002,pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor
instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor
bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de
cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din
fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
9. Reglementări legale cu caracter general
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 numai pentru persoane
juridice [√]
Nesolicitat []
Declaraţie privind neîncadrarea în
prevederile art. 181 din Ordonanţa de
urgenţă nr.34 /2006

Cerinţă obligatorie:
Formularul A10 – „DECLARAŢIE privind
situaţia personală a operatorului economic”.
Cerinţă obligatorie:
1. Se solicită Formularul A10 – „DECLARAŢIE
privind situaţia personală a operatorului
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Solicitat numai pentru persoane
juridice [√] Nesolicitat []

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 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 romane
Cerinţă obligatorie:
Solicitat numai pentru persoane
- Certificat de înregistrare emis de Oficiul
Nesolicitat[]
juridice [√]
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
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vor fi prezentate in original sau in copie
legalizata.
Persoane juridice /fizice straine
Solicitat numai pentru persoane
Nesolicitat[]
juridice [√]

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 [√]
V.4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Informaţii privind capacitatea tehnică
Solicitat []
Nesolicitat [√]
V.5) Dacă este aplicabil, modul de
Etape de selectare:
1.Se analizeaza eligibilitatea ofertantilor.
selectare/preselectare
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 conţinând oferta, care cprinde în
cadrul aceluiaşi formular propunerea tehnică
şi propunerea financiară. Dacă propunerea
financiară 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.
Propunerea tehnică este analizată din punct
de vedere al conformităţii acesteia cu
cerinţele minime 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 tehnică solicitate prin
caietul de sarcini, propunerea tehnică este
declarată neconformă iar oferta este respinsă.
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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 persoană juridică are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe
propria răspundere (Formular 58 A), 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 persoană juridică
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.
Ofertantul persoană fizică are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe
proprie răspundere, (Formular 58 B) cu privire la faptul că spaţiul nu este grevat de
datorii cu privire la plata impozitului local, plata serviciilor de furnizare a utilităţilor, a
serviciilor de administrare. În aceiaşi declaraţie ofertantul va preciza că spaţiul nu
face obiectul nici unui fel de litigiu şi dispune de acesta în calitate de proprietar cu
drepturi depline.
În cazul în care uzează de dreptul prevăzut mai sus, ofertantul persoană fizică 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
Nesolicitată []
Solicitată []
VI.4) Modul de prezentare a
propunerii tehnice
Solicitat [√]
Nesolicitat []
VI.5) Modul de prezentare a
propunerii financiare
Solicitat [√]

Nesolicitat []

Limba Română
Pâna la data de: 30 zile de la depunere
Oferta se consideră depusă în ziua în care
achizitorul confirmă primirea.
Propunerea tehnică va fi prezentată prin
completarea rubricilor corespunzătoare din
formularul de ofertă – Formular ofertă
închiriere spaţiu cu destinaţia de birou
Ofertantul trebuie sa prezinte:
Propunerea financiară va fi prezentată prin
completarea rubricilor corespunzătoare din
formularul de ofertă – Formular ofertă
închiriere spaţiu cu destinaţia de birou
Oferta se va prezenta in lei .
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VI.6) Modul de prezentare a ofertei

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:
24.07.2012, 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 24.07.2012, ORA 11.00”.
Plicul exterior cu documentele ofertei va
conţine:
1. Scrisoare de inaintare (Formular 45 A sau
Formular 45 B);
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 Formular ofertă închiriere spaţiu
cu destinaţia de birou. Plicul va fi
inscripţionat cu înscrisul:
PLIC INTERIOR
PROPUNEREA TEHNICĂ ŞI FINANCIARA
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

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 plicul cu documentele de calificare.
Data limita pentru depunerea ofertei este:
24.07.2012, 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 fi considerate parte a ofertei,
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.
24.07.2012, 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. CRITERII DE ATRIBUIRE
VII.1) Preţul cel mai scăzut

[]

VII.2) Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic
[√]
Ofertele declarate admisibile din punct de vedere al respectării criteriilor de evaluare şi
selecţie şi al respectării cerinţelor minime prezentate în caietul de sarcini, vor fi
evaluate luîndu-se în considerare următorii factori de evaluare:
EVALUAREA OFERTELOR
Punctaj
Factori de evaluare
maxim
A. Factorul de evaluare al Propunerii Financiare
40
B. Factorul de evaluare al Propunerii Tehnice
60
100
TOTAL
conform tabelului următor:
a)Grila de evaluare a ofertelor:
Nr.
Crt

FACTORI DE EVALUARE

P.

Propunerea financiară (Preţul final)

40

T.
T.1.
T.2
T.3
T.4
T.5
T.6

Propunerea tehnică, din care
Poziţia în cadrul localităţii
Suprafaţă vitrată
Grup sanitar
Hol acces birouri
Oficiu
Spaţiu destinat depozitării
TOTAL

60

PUNCTAJ MAXIM ACORDAT

20
10
10
8
7
5
100

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul
b) Algoritmul de calcul pentru- EVALUAREA OFERTELOR:
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul pentru Propunerea Tehnică
Modalitatea de calcul a punctajelor ofertelor pe criteriul factorilor tehnici de evaluare
este următoarea:
1)

Fiecare membru al comisiei de evaluare va prezenta, pentru fiecare ofertă,
punctajul în funcţie de factorii de evaluare stabiliţi. Punctajul va fi insoţit de
justificatificarea acestuia prin încadrarea sau neîncadrarea în pragurile stabilite
pentru criteriile factorilor tehnici de evaluare.
2) Punctajul fiecărei oferte, dat de fiecare membru al comisiei de evaluare, va fi
obţinut prin însumarea punctajelor aferente celor 6 factori de evaluare tehnică
identificaţi:
Tn membru m =Tn1+Tn2+Tn3+Tn4+Tn5+Tn6,
Unde n este numărul de oferte admise, iar m este numărul de membri ai comisiei de
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evaluare
3) Niciun factor de evaluare nu poate fi cotat cu un punctaj superior celui înscris în
grila de evaluare tehnică de mai sus.
4) Punctajelele precizate pentru fiecare factor în parte sunt punctajele pe care un
ofertant le obţine cu condiţia ca acestea sa fie în concordanţă cu documentaţia de
atribuire si reale. Ofertantul care nu respectă cerinţele pentru un factor, va primi 0
puncte pentru factorul respectiv.
5) Pentru fiecare ofertă, punctajul final al criteriilor factorilor tehnici se va calcula ca
o medie a punctajelor membrilor comisiei.
Tn final = (Tn membru 1+Tn membru 2+............Tn membru m)/m
Factorul de evaluare T 1 - Poziţia în cadrul localităţii
zona ultracentrală
– 20 puncte
 zona centrală
– 10 puncte
 zona mediană
– 5 puncte
 zona de la periferie – 2 puncte
Factorul de evaluare T 2 – Suprafaţa vitrată
 Între 5 şi 8 mp
– 10 puncte
 Între 3 şi 5 mp
– 7 puncte
 Între 1,5 şi 3 mp – 2 puncte
Factorul de evaluare T 3 – Grup sanitar
 folosinţă proprie
- 10 puncte
 foloinţă în comun cu alţi utilizatori - 3 puncte
Factorul de evaluare T 4 – Hol acces birouri
 folosinţă proprie
- 8 puncte
 foloinţă în comun cu alţi utilizatori - 2 puncte
Factorul de evaluare T 5 – Oficiu
 folosinţă proprie
- 7 puncte
 foloinţă în comun cu alţi utilizatori - 2 puncte
Factorul de evaluare T 6 – Spaţiu destinat depozitării
 Între 1 şi 2 mc
 Între 0,5 şi 1mc

- 5 puncte
- 3 puncte

In cazul când vor exista limitări, condiţionări sau restricţii impuse de ofertant la cerinţele
Caietului de Sarcini, oferta va fi declarată ca fiind neconformă.
Modalitatea de calculul al punctajului ofertelor pentru criteriul „Preţ” se realizează
după cum urmează:
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pentru oferta cu valoarea preţului cel mai mic (Vmin) dintre ofertele declarate
acceptate de catre comisia de evaluare, se acorda punctajul maxim de 40 de puncte;
pentru oferta cu alta valoare a preţului
(Vn) dintre ofertele declarate
corespunzatoare, punctajul se acorda cu formula:
Pn = (Vmin/ Vn)x40
Punctajul final al ofertei este stabilit prin cumularea punctajului obţinut , pe baza
„criteriilor economice” si pe baza „criteriilor tehnice”
Punctaj final ofertă n =Tn final + Pn
Oferta cu punctajul maxim cumulat, pe baza „criteriilor economice” si „criteriilor
tehnice”, si care corespunde din punct de vedere functional va fi declarata
castigatoare.
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

Data previzionată
19.07.2012
Până la 20.07.2012
23.07.2012
Până la 24.07.2012,
0ra 11
24.07.2012
24.07.2012, după
ora 11
24.07.2012, după
ora 11
24.07.2012, după
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9

Verificarea ofertelor

10
11
12
13
14
15
16

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
Întocmirea dosarului de achiziţie publică

ora 11
24.07.2012, după
ora 11
24.07.2012, după
ora 11
24.07.2012, după
ora 11
24.07.2012, după
ora 11
24.07.2012, după
ora 11
30.07.2012
26.07.2012
31.07.2012

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 caracteristicilor cantitative şi
calitative ale furnizării serviciului de închiriere spaţiu cu destinaţia de birou.
II. Termeni
Furnizorul – ofertantul căruia i se atribuie contractul de servicii de închiriere spaţiu cu
destinaţia de birou şi care semnează contractul în calitate de LOCATOR;
Beneficiarul- achizitorul care atribuie contractului de servicii de închiriere spaţiu cu
destinaţia de birou şi care semnează contractul în calitate de LOCATAR (autoritate
contractantă conform OUG 34/2006);
III. Sarcinile Furnizorului
Furnizorul va pune la dispoziţia beneficiarului, prin închiriere, spaţiul cu destinaţia de
birou conform prezentului caiet de sarcini şi ofertei depuse.
IV. Cerinţe minime cu privire la spaţiul cu destinaţia de birou:
suprafaţa maximă 60 mp
suprafaţa minimă 30 mp
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grup sanitar propriu
acces la utilităţi apă, canalizare, energie electrică
sistem de încălzire
acces la reţelele de comunicaţii prin cablu(internet, telefon fix/fax)
Propunerile tehnice care nu vor satisface cerinţele minime prevăzute în Caietul de
sarcini vor fi considerate neconforme şi vor fi respinse.
FORMULARE

1.Formular orientativ contract închiriere spaţiu cu destinaţia de birou
2.Scrisoare de inaintare persoană juridică – Formular 45 A
3.Scrisoare de inaintare persoană fizică– Formular 45 B
4.Declaratie privind situatia personala a operatorului economic - Formular A10
5.INFORMAŢII GENERALE (numai pentru persoane juridice) – Formular A11
6.Declaraţie iniţială persoane juridice privind îndeplinirea cerinţelor de calificare– Formular 58 A
7.Declaraţie iniţială persoane fizice privind îndeplinirea cerinţelor de calificare – Formular 58 B
8.Propunere tehnică şi financiară - Formular ofertă
9.Certificat de participare cu ofertă independentă persoane juridice - Formularul 62 A
10.Certificat de participare cu ofertă independentă persoane fizice - Formularul 62 B

