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nr. 1009 / 18.09.2012 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

 

Prin prezenta Vă invităm să depuneți ofertă pentru atribuirea prin cerere de oferte a 

contractului de servicii „Elaborare studii, plan de management, hărţi digitale” 

Durata contractului:  

Durata de prestare a serviciilor, care fac obiectul contractului este de 17 luni, începând de la 

data semnării contractului intre cele 2 parti. 

Valoarea (preţ) estimată este de: 591.100,00 lei fără TVA  

Codul CPV:   PRINCIPAL 79311100-8 Servicii de elaborare de studii (Rev.2) 

  SECUNDAR 71355100-2 Servicii de fotogrammetrie (Rev.2) 

Sursa de finanţare: Finanțarea este susținută din FEDR, POS MEDIU - Axa prioritară 4 POS 

MEDIU „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”. 

Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor. 

Obiectul achiziţiei: achiziţionarea serviciilor de „Elaborare studii, plan de management, 

hărţi digitale”. 

Modul de finalizare: încheierea unui contract de prestări servicii. 

Documentele de calificare solicitate 

Autoritatea contractantă solicită prezentarea următoarelor documente de calificare: 

1. Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului – în copie 

legalizată sau original. 

2. Declaraţie privind eligibilitatea  

3. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din OUG 

34/2006 

a. Se va prezenta Certificatul de atestare fiscală ANAF şi certificatul de 

atestare fiscală emis de administraţia locală în copie legalizată sau 

original. Din aceste certificate va rezulta că ofertantul nu are datorii 

exigibile faţă de bugetul de stat, respectiv bugetul local. 

4. Declaraţie privind protecţia mediului şi protecţiea muncii 

5. Cerinţe privind capacitatea tehnică: 

a. Ofertanţii vor face dovada că au prestat servicii similare prin prezenatea a 

cel puţin 1 contract similar. Se vor prezenta părţile relevante din 

contractul nominalizat ca experienţă similară (paginile cu semnături, 
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obiectul, durata, părţile, valoarea contractului) şi recomandare din partea 

beneficiarului, în copie conform cu originalul. 

b. Echipă formată din 15 Experţi – Autoritatea Contractantă consideră ca un 

număr de minim 15 specialişti este necesar pentru realizarea în condiţii 

optime a serviciilor. Se va completa „Declarația privind personalul 

responsabil pentru îndeplinirea contractului”, ”Angajamentul 

ofertantului privind resursele umane” și ”Declarația de disponibilitate” 

pentru fiecare expert în parte. Se solicită ca echipa să fie formată din: 

i.   4 specialişti biologi/ingineri silvici  

ii. 3 specialişti biologi/ingineri silvici  

iii. 3 specialişti ornitologi 

iv. 2 specialişti biologi 

v. 3 specialişti biologi/ingineri silvici 

Pentru fiecare post se vor nominaliza persoane diferite, în total 15 experți. 

c. Dotarea minimă a ofertantului:  

 Pentru activitatea 1.1.: 1 GPS 

 Pentru activitatea 1.2.: 1 GPS 

 Pentru activitatea 1.3.: 3 binocluri, 3 lunete, 6 plase ornitologice 

(lungimea min. totală de 50 m), 1 GPS 

 Pentru activitatea 1.4.: 1 aparat de pescuit prin electronarcoză 

conform SR EN 14011/2003, 1 GPS 

 Pentru activitatea 1.5.: 1 GPS 

        Se va completa o declaratie privind dotarea ofertantului. 

6. Standarde de asigurare a calităţii şi de protecţia mediului: Ofertanţii vor depune 

în copie conform cu originalul următoarele: 

a. ISO 9001 sau echivalent 

b. ISO 14001 sau echivalent 

Notă: Pentru demostrarea îndeplinirii cerintelor privind standardele de asigurare a 

calităţii şi de protecţie a mediului nu se acceptă prezentarea de documente din care să 

rezulte că operatorul economic este în curs de certificare.  

Notă: În cazul asocierii unui grup de operatori economici, cerințele privind standardele 

de asigurare a calității (ISO 9001) si de protecție a mediului (ISO 14001) vor trebui sa 



ROM ÂNIA 

JUDEȚUL COVASNA 

OCOL SILVIC PRIVAT BARAOLT 

 

3 

fie îndeplinite de toți membrii asocierii, în conformitate cu natura părții de contract pe 

care o vor îndeplini conform acordului de asociere. 

OFERTA: Va conţine:  

a) documentele de calificare solicitate mai sus; 

b) oferta de pret – se va prezenta în conformitate cu Formularul de Oferta anexat, și va 

conţine preţul total în lei fără TVA pentru prestarea serviciilor prezentate mai sus. 

Preţul total al ofertei va fi exprimat ferm în lei, neputând fi modificat sau ajustat pe 

toată perioada de derulare a contractului.  

Se va prezenta și modul de formare al prețului, astfel se va prezenta detalierea fiecărei 

element din propunerea financiară. 

Notă: Oferta care are valoare mai mare de 591.100,00 lei va fi respinsă ca inacceptabilă. 

c) propunere tehnica – trebuie elaborat cu respectarea cerinţelor din caietului de sarcini 

CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere 

economic 

Factori de evaluare Mod de punctare 
Punctaj 

maxim 

1. PREŢUL OFERTEI 

1. Cel mai mic preț ofertat primește 30 de puncte 

2. Celelate prețuri primesc punctaj astfel: punctaj = 

[preţ minim / preţ oferta (n)] * 30 

30 

puncte 

2. MODUL ÎN CARE 

OFERTANTUL 

ÎNŢELEGE 

OBIECTIVELE 

PROIECTULUI ŞI 

REZULTATELE 

AŞTEPTATE 

1. Identificarea, descrierea şi argumentarea riscurilor 

care pot afecta execuţia contractului – 20 puncte 

2. Recomandări de reducere/eliminare a riscurilor 

identificate, fără a se afecta cerinţele caietului de 

sarcini – 20 puncte 

40 

puncte 

3. METODOLOGIA 

DE PRESTARE A 

SERVICIILOR 

1. Descrierea detaliată a etapelor propuse de ofertant 

pentru realizarea activităţilor, în vederea îndeplinirii 

contractului, inclusiv punctele de referinţă, precum 

şi rezultatele şi documentele ce trebuie prezentate 

pentru fiecare activitate – 15 puncte 

2. Definirea atribuţiilor şi responsabilităţilor experţilor 

pentru ducerea la îndeplinire în cele mai bune 

condiţii a activităţilor şi obţinerea rezultatelor 

aşteptate – 15 puncte 

30 

puncte 

1. PREŢUL OFERTEI 

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: 

i. oferta cu preţul cel mai mic va primi punctajul maxim alocat acestui factor de evaluare 

(30 de puncte); 
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ii. pentru celelalte oferte, punctajul se va acorda după formula: punctaj = [preţ minim / 

preţ oferta (n)] * 30 

2. MODUL ÎN CARE OFERTANTUL ÎNŢELEGE OBIECTIVELE PROIECTULUI ŞI 

REZULTATELE AŞTEPTATE 

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul pe fiecare subfactor: 

i. Se vor contabiliza toate riscurile identificate privind execuţia activităţilor şi atingerea 

obiectivelor şi rezultatelor proiectului, analizate de fiecare ofertant în propunerea 

tehnică. 

Punctajul obţinut la acest factor de către un ofertant se va calcula astfel: 

- pentru numărul maxim de riscuri identificate se acordă 20 puncte; 

- pentru un număr mai mic de riscuri identificate, punctajul se calculează 

procentual: punctaj (n) = [nr. riscuri identificate (n) / nr. maxim riscuri 

identificate] * 20 

Notă:  

 nr. riscuri identificate (n) – reprezinta nr. riscuri identificate din Oferta n 

 nr. maxim riscuri identificate - reprezinta nr. riscuri identificate din Oferta care a 

identificat cele mai multe riscuri 

 Riscurile considerate de ofertanţi ca afectând execuţia contractului, dar care în 

mod evident nu influenţează execuţia contractului, nu vor fi numărate/contabilizate 

în vederea aplicării algoritmului de calcul. 

ii. Se vor contabiliza toate recomandările şi strategiile pentru minimizarea/eliminarea 

riscurilor privind execuţia activităţilor şi atingerea obiectivelor şi rezultatelor 

proiectului. 

Punctajul obţinut la acest factor de către un ofertant se va calcula astfel: 

- pentru numărul maxim de recomandări şi strategii relevante şi justificate se acordă 

20 puncte; 

- pentru un număr mai mic de recomandări şi strategii relevante și justificate, 

punctajul se calculează procentual: punctaj (n) = [nr. recomandări şi strategii 

relevante (n) / nr. maxim recomandări şi strategii relevante] * 20 

Notă:  

 nr. recomandări şi strategii relevante (n) – reprezinta nr. recomandări şi strategii 

relevante din Oferta n 



ROM ÂNIA 

JUDEȚUL COVASNA 

OCOL SILVIC PRIVAT BARAOLT 

 

5 

 nr. maxim recomandări şi strategii relevante - reprezinta nr. recomandări şi 

strategii relevante din Oferta care a propus cele mai multe recomandări şi strategii 

 Se vor contabiliza numai acele recomandări şi strategii incluse în ofertă care au 

fost identificate, descrise şi argumentate şi care pot avea impact în derularea 

contractului. 

3. METODOLOGIA DE PRESTARE A SERVICIILOR 

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul pe subfactori: 

i. Se vor contabiliza toate etapele de derulare propuse de ofertant în vederea îndeplinirii 

activităţilor necesare pentru atingerea obiectivelor contractului. 

Punctajul obţinut la acest factor de către un ofertant se va calcula astfel: 

- pentru numărul maxim de etape de derulare propuse de ofertant se acordă 15 

puncte; 

- pentru un număr mai mic de etape de derulare propuse, punctajul se calculează 

procentual: punctaj (n) = [nr. etape de derulare (n) / nr. maxim etape de derulare] * 

15 

Notă:  

 nr. etape de derulare (n) – reprezinta etapelor de derulare din Oferta n 

 nr. maxim etape de derulare - reprezinta numarul etapelor de derulare din Oferta 

care a propus cele mai multe etape 

 Acele etape de derulare identificate de ofertanţi care în mod evident nu sunt 

relevante în realizarea activităţilor nu vor fi numărate/contabilizate în vederea 

aplicării algoritmului de calcul. De asemenea, etapele de derulare identificate fără 

explicarea atingerii rezultatelor, a gradului de corelare între etape şi activităţi, care 

nu sunt coroborate cu reperele temporale precizate în Caietul de Sarcini, care nu 

prezintă documentele ce trebuie elaborate pentru fiecare activitate, nu vor fi 

numărate/ contabilizate în vederea aplicării algoritmului de calcul. 

ii. Se va urmări definirea atribuţiilor şi responsabilităţilor experţilor propuși de ofertant 

pentru ducerea la îndeplinire în cele mai bune condiţii a activităţilor şi obţinerea 

rezultatelor aşteptate  

Punctajul obţinut la acest factor de către un ofertant se va calcula astfel: 

- pentru definirea atribuţiilor şi responsabilităţilor tuturor experţilor propuşi de 

ofertant pentru ducerea la îndeplinire în bune condiţii a activităţilor şi pentru 

obţinerea rezultatelor aşteptate, se acordă 15 puncte; 
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- pentru definirea atribuțiilor și responsabilităților unui număr mai mic de experți 

decât cel propus, punctajul ofertantului se va calcula astfel: punctaj (n) = [nr. 

experți cu atribuții și responsabilități definite (n) / 15 experți solicitati] * 15 

Notă:  

 nr. experți cu atribuții și responsabilități definite (n) – reprezinta numarul de expert 

pentru care au fost definite atributii si responsabiltiati din Oferta n 

 15 experți solicitati - reprezinta numarul de experti solicitati prin documentatia de 

atribuire  

 Pentru a fi contabilizat, un expert trebuie să aibă definite atribuțiile și 

responsabilitățile în conformitate cu Caietul de Sarcini, să fie relevante pentru 

îndeplinirea activităților și obținerea rezultatelor așteptate. 

Oferta se va depune la Registratura Achizitorului la adresa: Baraolt, Str. Minerilor nr. 

11/A, judeţul Covasna in 1 (unu) original si 1 (unu) copie. 

Data limită pentru depunere ofertelor:  26.09.2012, ora 13:00. 

Data şedinţei de deschidere a ofertelor: 26.09.2012, ora 15:30. 

Termenul limită de contestare a documentației de atribuire: 2 zile de la data luării la 

cunoştinţă despre prevederile invitaţiei de participare. Data luării la cunoştinţă despre 

prevederile initaţiei de participare, este data publicării acesteia pe site-ul POS Mediu. 

Contestațiile vor fi înaintate Achzitorului. 

Termenul limită de contestare a comunicării rezultatului procedurii: 2 zile de la data 

luării la cunoştinţă despre comunicarea rezultatului procedurii. Data luării la cunoştinţă 

despre prevederile comunicării rezultatului procedurii, este data transmiterii acestuia 

către ofertant. Contestațiile vor fi înaintate Achzitorului. 

Notă: 

Documentaţia de atribuire se poate procura de la Biroul de Proiecte al Achizitorului din 

Baraolt, Str. Minerilor, nr. 11A, între orele 08.00-15.30, tel. 0730711443, în baza unui proces-

verbal de predare-primire. sau prin e-mail de la adresa: ocolbaraolt@yahoo.com în urma unei 

solicitări exprese.  Iar Invitațiile de participare se pot descărca de pe site:  

http://www.posmediu.ro/Licitatii_axa_4%281606%29.html ,  

http://ospbaraolt.webs.com  
 

18.09.2012 

Baraolt 

EGYED Csaba, 

Șef Ocol      
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