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                              nr. 631 / 19.07.2012 

 

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

 

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

oferte(conform procedurilor interne, nu se aplica OUG 34/2006)  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 

semnarea contractului intre cele 2 parti. 

Valoarea 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” în 

cadrul proiectului ,,Elaborarea planului de management integrat pentru siturile ROSPA0027 şi 

ROSCI0036 şi ariile naturale de interes naţional”, cod SMIS-CSNR 36407 

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. 



ROM ÂNIA 

JUDEȚUL COVASNA 

OCOL SILVIC PRIVAT BARAOLT 

 

2 

 

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, 

obiectul, durata, părţile, valoarea contractului), şi recomandare din partea 

beneficiarului, în copie conform cu originalul. 

b. Ofertanţii trebuie să dovedească, faptul că deţin „Certificat de 

înregistrare, în conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind 

protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului 

Ministrului Mediului nr. 1026/2009 privind aprobarea condiţiilor de 

elaborare a raportului de mediu privind impactul asupra mediului, 

bilanţului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate 

şi studiului de evaluare adecvată”, pe poziţia EA-evaluare adecvată. – se 

va prezenta o declaraţie pe propria răspundere, prin care se afirmă că 

Ofertantul este înscris în „Registrul naţional al elaboratorilor de studii 

pentru protecţia mediului”. 

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

număr de minim 15 specialişti sunt necesare pentru realizarea în condiţii 

optime a serviciilor – se va completa Declaratia „Privind personalul 

responsabil pentru îndeplinirea contractului”. 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 

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

în copie conform cu originalul următoarele: 

a. ISO 9001 sau echivalent 

b. ISO 14001 sau echivalent 
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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. 

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. 

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 avanatajoasă din punct de vedere 

economic 

Factori de evaluare: 

1. PREŢUL OFERTEI 30 puncte 

2. MODUL ÎN CARE OFERTANTUL ÎNŢELEGE OBIECTIVELE PROIECTULUI ŞI 

REZULTATELE AŞTEPTATE 

40 puncte 

3. METODOLOGIA DE PRESTARE A SERVICIILOR 30 puncte 

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

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

Data limită pentru depunere ofertelor:  27.07.2012, ora 13:00. 

Data şedinţei de deschidere a ofertelor: 27.07.2012, ora 15:30 

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,  prin e-mail de la 

adresa: ocolbaraolt@yahoo.com 

Persoana de contact: Bedő Oliver, manager de proiect, tel. 0730711443. 

 

19.07.2012, Baraolt       EGYED Csaba, 

          Şef Ocol 

mailto:ocolbaraolt@yahoo.com

