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SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

Minister sau  orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)

- Mediu

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice

Adresa postala: B-dul Libertatii nr. 12, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040129, Romania, Punct(e) de contact: Marilena Tuta, Tel. 
+40 3163704, Email: marilenatuta@mmediu.ro, Fax: +40 3163704, Adresa internet (URL): www.mmediu.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): e-
licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 7

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

servicii pentru realizarea programului privind „Dezvoltarea si optimizarea Retelei Nationale de Monitorizare a Calitatii Aerului din România”.

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

1 - Servicii de intretinere si reparare

Locul principal de prestare: pe teritoriul Romaniei

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

Acord cadru cu un singur operator

Durata acordului cadru: 48 luni

Valoarea estimata fara TVA: 72,871,420.00 RON

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: frecventa contracte:semestrial/anual

Lot 1

Valoarea celui mai mic contract subsecvent = 207895 lei fara TVA.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent = 23106470 lei fara TVA, 

Valoarea minima pe acord cadru = 831580 lei fara TVA.

Valoarea maxima acord cadru= 61563020 lei fara TVA 

Valoarea contractului subsecvent minim este acela care rezulta din însumarea valorilor estimate pentru toate activitatile 
de optimizare pentru un amplasament standard  la care se adauga valoarea medie pentru un amplasament standard 
pentru achizitia de echipamente noi plus valoarea estimata a activitatilor de optimizare aferente acestora. Valoarea 
contractului subsecvent maxim reprezinta însumarea valorilor tuturor activitatilor de optimizare, realizate o singura data, 
dar pentru toate amplasamentele standard din RNMCA, respectiv în 146 amplasamente de tip statii, 42 amplasamente de 
tip centre de date si 110 amplasamente de tip panou la care se adauga valoarea estimata a componentei de dezvoltare 
pentru toate amplasamentele din RNMCA, inclusiv valoarea estimata a activitatilor de optimizare aferente acesteia.   
Valoarea minima a acordului cadru s-a stabilit considerând pentru toti cei 4 ani ai acordului costurile serviciilor de 
optimizare si furnizarii de echipament nou care fac obiectul contractului subsecvent minim.Valoarea acordului cadru 
maxim va include, pentru toate amplasamentele standard din RNMCA,toate serviciile de optimizare luând în considerare 
derularea acestuia pe 4 ani, precum si achizitia de echipament nou în toate amplasamentele standard, inclusiv serviciile 
de optimizare a acestora pentru o perioada de 3 ani

Lot 2

Valoarea celui mai mic contract subsecvent = 143230 lei fara TVA 

Valoarea celui mai mare contract subsecvent = 2499850 lei fara TVA

Valoarea minima pe acord cadru = 550920 lei fara TVA 

Valoarea maxima acord cadru = 11308400 lei fara TVA

Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: NU

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Achizitia de servicii pentru optimizarea Retelei Nationale de Monitorizare a Calitatii Aerului se va realiza in doua loturi:

LOT 1 – servicii de optimizare a RNMCA -  statii de monitorizare, centre locale de date si panouri de informare a publicului

LOT 2 –servicii de optimizare a echipamentelor de laborator

50410000-2 Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

II.1.3)   Anuntul implica

Incheierea unui acord-cadru

Codul NUTS: RO - ROMANIA

Tip anunt: Anunt de participare

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
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50324200-4 Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)

72267000-4 Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)

38432100-3 Analizoare de gaz (Rev.2)

50324100-3 Servicii de intretinere a sistemelor (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Da

II.1.8) Impartire in loturi

Da - unul sau mai multe loturi

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

LOT 1 Pt estim cant si val min/ max pt  un ctr subs si pt ac cadru s-a  considerat un ampl standard format din: 1 ampl tip statie, 1 ampl tip 
centru date, 1 ampl tip panou. Cant min ctr subs: 1 bc intret 3 , 6, 12 luni, 1 bc rev, 1 bc serv af MRC, 1 bc repar, 1 bc sup tehnic, 1 bc intret 
echip nou, 1 bc  echip nou –pt un ampl tip statie; 1 bc intret 3, 6, 12 luni, 1 bc rev, 1 bc serv af MRC, 1 bc etalonare, 1 bc repar, 1 bc sup 
tehnic, 1 bc intret echip nou, 1 bc  echip nou – pt un ampl tip centru date; 1 bc intret 3 , 6, 12 luni, 1 bc rev, 1 bc repar, 1 bc sup tehnic 1 bc 
intret echipam nou, 1 bc  echip nou – pt ampl tip panouri.Cant max ctr subs: 146 bc intret 3, 6 , 12 luni, 146 bc rev, 146 bc serv af MRC, 146 
bc repar, 146 bc sup tehnic 146 bc intret echipam nou, 146 bc  echip nou –pt un ampl tip statie; 42 bc intret 3, 6, 12 luni, 1 bc rev, 4 bc serv 
af MRC, 4 bc etalonare, 42 bc repar, 42 bc sup tehnic, 42 bc intret echipam nou, 42 bc  echip nou – pt un ampl tip centru date; 110 bc intret 
3 , 6, 12 luni, 110 bc rev, 110 bc repar, 110 bc sup tehnic, 110 bc intret echipam nou, 110 bc  echip nou – pt ampl tip panouri.Cant min ac 
cadru: 4 bc intret 3 , 6 , 12 luni, 4 bc rev, 4 bc serv af MRC, 4 bc repar, 4 bc sup tehnic, 4 bc intret echipam nou, 4 bc  echip nou –pt un ampl 
tip statie; 4 bc intret 3, 6, 12 luni, 4 bc rev, 4 bc serv af MRC, 4 bc repar, 4 bc etalonare, 4 bc sup tehnic, 4 bc intret echip nou, 4 bc  echip 
nou – pt un ampl tip centru date; 4 bc intret 3, 6, 12 luni, 4 bc rev, 4 bc repar, 4 bc sup tehnic, 4 bc intret echip nou, 4 bc  echip nou – pt 
ampl tip panouriCant max ac cadru: 584 bc intret 3, 6, 12 luni, 146 bc rev, 584 bc serv af MRC, 146 bc repar, 584 bc sup tehnic, 438 bc 
intret echipam nou, 584 bc echip nou –pt un ampl tip statie; 168 bc intret 3, 6, 12 luni, 42 bc rev, 16 bc serv af MRC, 42 bc etalon, 42 bc 
repar, 168 bc sup tehnic, 126 bc intret echip nou, 168 bc  echip nou – pt un ampl tip centru date; 440 bc intret 3, 6, 12 luni, 110 bc rev, 110 
bc repar, 440 bc sup tehnic, 330 bc intret echipam nou, 440 bc  echip nou – pt ampl tip panouri

LOT 2 Cant min ctr subs:  1 bc intret 6, 12 luni, 1buc rev pt incinta condit, 1 bc etalonare pt microbal, 1 bc intret 6 luni, 12 luni, 1 bc reviz pt 
sist  digestie cu microunde, 1 bc intret 6, 12 luni, 1 bc rev pt spectrometru cu abs atomica, 1 bc intret 6,12 luni, 1 bc rev pt sist  racire cuptor 
de grafit, 1 bc intret 6, 12 luni, 1 bc rev pt sist hidruri SAA, 1 bc intret 6, 12 luni, 1 bc rev pt  analizor multipar, 1 bc intret 6, 12 luni, 1 bc rev pt 
gaz cromatograf, 1 bc intret 6 , 12 luni, 1 bc rev pt desorbtie termica, 1 bc intret 6 , 12 luni, 1 bc rev pt  generator  apa dublu distilata, 1 bc 
intret 6, 12 luni, 1 bc rev pt ion cromatograf, 1 bc repar pt  fiecare echip. Cant max ctr subs: 41 bc intret 6 , 12 luni, 41 bc rev pt incinta 
conditionare, 39 bc etalonare pt microbalanta, 26 bc intret 6 , 12 luni, 26 bc rev pt sist  digestie cu microunde, 26 bc intret 6, 12 luni, 26 bc 
rev pt spectrometru  absorbtie atomica, 2 bc intret 6, 12 luni, 2 bc rev pt sist  racire cuptor grafit, 5 bc intret 6, 12 luni, 5 bc rev pt sist hidruri 
SAA, 3 bc intret 6 , 12 luni, 3 bc rev pt analizor multiparametru, 4 bc intret 6, 12 luni, 4 bc rev pt gaz cromatograf, 2 bc intret 6, 12 luni, 2 bc 
rev pt desorbtie termica, 27 bc intret 6 , 12 luni, 27 bc revizie pt generator  apa distilata, 4 bc intret 6 , 12 luni, 4 bc rev pt ion cromatograf, 4 
bc repar pt fiecare echip.Cant min ac cadru:  4 bc intret 6, 12 luni, 4 bc rev pt incinta conditionare, 4 bc etalonare pt microbalanta, 4 bc intret 
6 , 12 luni, 4 bc rev pt sist  digestie cu microunde, 4 bc intret 6 , 12 luni, 4 bc rev pt spectrometru cu abs atomica, 4 bc intret 6 , 12 luni, 4 bc 
rev pt sist  racire cuptor de grafit, 4 bc intret 6, 12 luni, 4 bc rev pt sist hidruri SAA, 4 bc intret 6 , 12 luni, 4 bc rev pt analizor multiparametru, 
4 bc intret 6, 12 luni, 4 bc rev pt gaz cromatograf, 4 bc intret 6 , 12 luni, 4 bc rev pt desorbtie termica, 4 bc intret 6 , 12 luni, 4 bc rev pt 
generator  apa distilata, 4 bc intret 6 , 12 luni, 4 bc rev pt ion cromatograf, 4 bc repar pt fiecare echip. Cant max ac cadru:  164 bc intret 6, 12 
luni, 164 bc rev pt incinta conditionare, 156 bc etalonare pt microbalanta, 104 bc intret 6 , 12 luni, 104 bc rev pt sistem  digestie cu 
microunde, 104 bc intret 6, 12 luni, 104 bc rev pt spectrometru cu absorbtie atomica, 8 bc intret 6, 12 luni, 8 bc rev pt sist  racire cuptor de 
grafit, 20 bc intret 6 , 12 luni, 20 bc rev pt sist hidruri SAA, 12 bc intret 6, 12 luni, 12 bc rev pt analizor multiparametru, 16 bc intret 6 , 12 luni, 
16 bc rev pt gaz cromatograf, 8 bc intret 6 , 12 luni, 8 bc rev pt desorbtie termica, 108 bc intret 6 , 12 luni, 108 bc rev pt generator de apa 
distilata, 16 bc intret 6, 12 luni, 16 bc rev pt ion cromatograf, 16 bc repar pt fiecare echip.

Valoarea estimata fara TVA: 72,871,420.00 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
48 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1.a) Garantie de participare

Da
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III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Alte surse

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Ofertantul va prezenta Formularul nr. 1 - Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006 
cu modificarile si completarile ulterioare

Ofertantul va prezenta Formularul nr. 2 - Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181  din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si 
completarile ulterioare:

Pentru confirmare, se vor prezenta: Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) si Certificat privind plata impozitelor 
locale, (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa lipsa obligatiilor fiscale scadente ale ofertantului în luna anterioara celei în care este 
prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.

Pentru ofertantii nerezidenti, în conformitate cu prevederile art.182 alin. (1) autoritatea contractanta are obligatia de a accepta ca fiind 
suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se încadreaza în una dintre situatiile prevazute la art. 180 si 181 orice 
document considerat edificator, din acest punct de vedere, în tara de origine sau în tara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, 
caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.

În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la alin. (1) sau 
respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181, în conformitate cu prevederile art.182 alin. (3), autoritatea 
contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare 
la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei 
asociatii profesionale care are competente în acest sens.

Ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tert sustinatorul vor prezenta Formularul nr.3  -Declaratie privind neîncadrarea în situatiile 
prevazute la art. 69 indice 1  din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Se solicita ofertantului Formularul nr.5  -Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta,in conformitate cu  prevederile Ordinului 
ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta

În conformitate cu art. 33 indice 1 alin. (4) din O.U.G. nr. 34/2006, astfel cum a fost completata si modificata prin O.U.G. nr. 77/2012, 
declaram mai jos datele de identificare ale persoanelor cu functie de decizie/ persoanele împlicate în procedura de atribuire si care pot 
influenta continutul documentatiei de atribuire:Gyozo-Istvan Barczi –  secretar general, Cornelia Nagy  – secretar general adjunct, Raluca - 
Mihaela David – director, Petruta Catangiu – director, Adrian - Dan Dugaiasu – director general, Dorina –Simona Mocanu –director general, 
Florica Baitan – sef serviciu, Felicia Ioana– sef serviciu, Marilena Tuta– consilier, Stefan Marinela– consilier, Valentina Nistor– consilier, 
Tiberia Rus– consilier

Garantia de participare cu o perioada de valabilitate cel putin de 120 zile, în cuantum de:500000 lei pentru Lot 1 si  100000 lei pentru Lot 
2,se constituie prin:

1)  scrisoare de garantie bancara - conf. art.86 alin.(3) lit.a)-b)din HG nr.925/2006 actualizata;

2)  printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta în original.

3)Virament bancar confirmat de banca emitenta pâna la data limita de deschidere a ofertei. Plata se face în contul Autoritatii Contractante: 
RO 56 TREZ 700 5005 XXX 000 223, CIF 16335444 deschis la ATCPMB 

4) prin depunerea la casieria autoritatii contractante: 

a) a unui ordin de plata sau a unei file cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pâna la data limita de deschidere a ofertelor; 

b) a unei sume în numerar.



Daca ofertantul se încadreaza în categoria IMM conf. Legii nr. 346/2004, beneficiaza de reducerea cu 50% a  garantiei de particip., caz in 
care va atasa la oferta Declaratia pe propria raspundere privind încadrarea în categ. IMM – Formularul nr. 13, Formularul nr. 14 (dupa caz). 
Pentru o garantie de particip. depusa în alta moneda decat leul, echivalenta se va face la cursul leu/valuta BNR din data anterioara cu 5 zile  
datei limita de depunere a ofertelor ;

Garantia de particip. emisa în alta limba decât romana va fi prezentata în original si va fi însotita de traducere autorizata si legalizata.

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Da

Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent încheiat.Garantia de buna executie se 
constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art.90 
alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in conditiile prevazute la art.90 alin. 
(3) din H.G. nr. 925/2006. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii 
contractante va fi de 1% din pretul contractului. 

Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in 
termen de 15 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia. 

Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006.

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari 
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie 
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune 
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

c) Ordinul ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta; d) Ordinul 
ANRMAP nr. 302/2011 privind aprobarea formularelor standard ale procesului verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si raportului 
procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica; e) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind 
functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, cu modificarile si 
completarile ulterioare; f) Ordinul ANRMAP nr. 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie; g)H.G. nr. 1660/2006 pentru 
aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice h) Site – ul 
www.anrmap.ro
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III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Certificat constatator eliberat de ONRC

În conformitate cu prevederile art. 183 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare se solicita documente edificatoare 
privind obiectul de activitate al operatorului economic.Operatorul economic trebuie sa-si dovedeasca forma de înregistrare ca persoana 
juridica româna/ straina, în domeniul echipamente/instrumente si dispozitive de masura, verificare si control, prin prezentarea unui certificat 
constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/ aaltor documente care dovedesc o forma de înregistrare ori apartenenta din punct de 
vedere profesional în tara de origine.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de 
ONRC

Operatorii economici romani vor prezenta Certificat constatator eliberat de ONRC sau alte documente care dovedesc o forma de înregistrare 
ori apartenenta din punct de vedere profesional.

Operatorii economici nerezidenti (straini)  vor prezenta documentele însotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba 
româna.

Ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, daca 
este cazul, prin prezentarea unui Angajament ferm al sustinatorului 
financiar, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia 
ofertantului resursele financiare invocate. Sustinatorul financiar nu trebuie 
sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, 
conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).

Se va completa Formularul nr. 4

Prezentarea cifrei de afaceri care vizeaza activitatea din ultimii trei ani 
(2011, 2012, 2013).Media cifrei de afaceri globala pentru ultimii 3 ani (2011, 
2012, 2013) sa fie cel putin egala cu:

Lot 1 =30000000 lei ;Lot 2 = 4500000 lei 

Echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul mediu BNR pentru fiecare an 
in parte

Ofertantul va prezenta   Formularul nr. 6 - Fisa de informatii 
generale.

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Cerinte minime privind dotarea tehnica:

Ofertantul trebuie sa prezinte  lista a principalelor echipamente de care 
poate sa dispuna pentru indeplinirea contractului

Lotul 1. Aceasta trebuie sa cuprinda cel putin cate o bucata/set din 
urmatoarele categorii:

-masini de interventie 

-echipamente de operare în teren

-echipamente de reparatii în ateliere specializate

-echipamente de monitorizare a calitatii aerului pentru rezerva/ înlocuire

-echipamente de calibrare

-butelii de gaze

- laborator, atelier de reparatii - Ofertantul trebuie sa dispuna sau sa aiba 
acces la ateliere de reparatii /laboratoare dotate cu mijloace de interventie 
specifice echipamentelor, inclusiv mijloace de etalonare autorizate.

Lotul 2. Aceasta trebuie sa cuprinda cel putin o bucata/set din urmatoarele 
categorii:

-masini de interventie 

-echipamente de interventie în teren

-echipamente de reparatii în ateliere specializate

-echipamente de rezerva/ înlocuire pentru analize fizico-chimice 

-mijloace de etalonare

- butelii de gaze

- laborator, atelier de reparatii - Ofertantul trebuie sa dispuna sau sa aiba 
acces la ateliere de reparatii /laboratoare dotate cu mijloace de interventie 
specifice echipamentelor, inclusiv mijloace de etalonare autorizate.

În  lista se va specifica tipul si numarul echipamentelor si se va mentiona 
daca echipamentele / instrumentele sunt în proprietatea ofertantului sau 
daca vor fi închiriate de acesta pe durata programului, caz în care se va 
specifica firma furnizoare. Se va prezenta documentul care atesta detinerea 
(dotarea proprie/ închirierea sau alte forme de punere la dispozitie) a 
utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice si laboratoarelor implicate în 
realizarea contractului, inclusiv, prezentarea unui angajament de punere la 
dispozitie.

Se vor prezenta documente cara sa ateste faptul ca ofertantul 
dispune de dotarile invocate

Declaratie privind personalul tehnic de specialitate de care dispune sau al 
carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, responsabil 
pentru îndeplinirea acordului cadru de servicii.

Ofertantul trebuie sa prezinte lista completa a personalului care va fi 
implicat, numele, specializarea si experienta fiecaruia, precum si activitatile 
la care va participa. 

În aceasta lista se va specifica daca personalul este angajat permanent sau 
colaborator.

Se va prezenta Formularul nr. 7

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire
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informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, 
eventual, intentia sa o subcontracteze

Se va completa  Formularul nr. 12 - Declaratie privind 
subcontractantii

În vederea realizarii activitatilor la un nivel de calitate corespunzator,in 
componenta echipei tehnice vor fi specialisti cu studii universitare cel putin 
la nivel de licenta sau echivalent. Ofertantul trebuie sa dispuna cel putin de 
urmatoarele categorii de personal:

LOT 1

•cel putin un absolvent studii superioare tehnice (electronica 
sauelectrotehnica sau mecanica sau,fizica)

Experienta profesionala generala: min 5 ani 

Experienta prin participarea în cel putin un proiect la nivelul caruia a 
desfasurat activitati similare cu cele pe care le va desfasura in contractul ce 
urmeaza a fi incheiat, respectiv,instalarea/ întretinerea/ reparatii 
echipamente, echipamente /instrumente/ sisteme de monitorizare continua 
a calitatii aerului 

•cel putin un aboslvent studii superioare de tehnologia informatiei 
(matematica sau informatica sau automatica sau cibernetica). 

Experienta profesionala generala: min 5 ani 

Experienta prin participarea în cel putin un proiect la nivelul caruia a 
desfasurat activitati similare cu cele pe care le va avea in contractul ce 
urmeaza a fi incheiat, respectiv,elaborarea si întretinerea de baze de date si 
aplicatii informatice utilizate pentru monitorizarea calitatii aerului.

•cel putin un absolvent studii superioare de protectia mediului - ingineria 
mediului sau chimie sau geografie sau biologie)–

Experienta profesionala generala: min 5 ani 

Experienta prin participarea în cel putin un proiect la nivelul caruia a 
desfasurat activitati similare cu cele pe care le va avea in contractul ce 
urmeaza a fi incheiat, respectiv aplicarea legislatiei privind evaluarea si 
gestionarea calitatii aerului cu utilizarea datelor de monitorizare a calitatii 
aerului 

•cel putin un absolvent studii superioare (electronica sau fizica sau 
electrotehnica sau mecanica sau chimie)  –

Experienta profesionala generala: min 5 ani 

Experienta în în cel putin un proiect la nivelul caruia a desfasurat activitati 
similare cu cele pe care le va avea in contractul ce urmeaza a fi incheiat, 
respectiv ,verificari metrologice si calibrari  echipamente /instrumente/ 
sisteme de masurare. 

LOT 2

•cel putin un absolvent studii superioare tehnice (electronica sau 
electrotehnica sau mecanica sau fizica)

Experienta profesionala generala: min 5 ani 

Experienta prin participarea în cel putin un proiect in care a avut atributii 
privind instalarea, întretinerea si reparatii de echipamente,  instrumente 
pentru analize fizico-chimice de laborator 

•cel putin un absolvent studii superioare (chimie sau fizica sau biochimie 
sau biologie sau medicina)  

Experienta profesionala generala: min 5 ani 

Experienta în cel putin un proiect în care a care a avut o functie care a 
implicat utilizarea echipamentelor din laboratoare de analize fizico – chimice 
si interpretarea rezultatelor masuratorilor

•cel putin un absolvent studii superioare (electronica sau fizica sau 
electrotehnica sau mecanica sau chimie

Experienta profesionala generala: min 5 ani 

Experienta în cel putin un proiect in care a avut ca atributii prestarea de 
servicii de verificari metrologice si etalonari   echipamente de laborator. 
Expertii trebuie sa dovedeasca experienta acumulata, prin prezentarea de 
CV-uri si recomandari.

Se vor prezenta Formularul nr. 8 si Formularul nr.9

Declaratie privind principalele servicii prestate în ultimii 3 ani;

Demonstrarea experientei similare se va face prin prezentarea unei liste cu 
principalele servicii prestate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de 
prestatre, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati 
contractante sau clienti privati.

Lot 1

Ofertantul trebuie sa faca dovada experientei similare prin prezentarea de 
documente/contracte/procese verbale de receptie din maxim 2 contracte 
prin care se confirma ca in ultimii 3 ani (raportati la data limita de depunere 
a ofertelor), a prestat servicii de întretinere si reparatii 
echipamente /instrumente/ sisteme de monitorizare continua a calitatii 
aerului în valoare cumulata totala de cel putin 12000000 lei

Dovada acestor competente se poate demonstra prin prezentarea de catre 
ofertant a unor documente din care sa rezulte ca a prestat activitati de 
aceeasi natura, iar având în vedere ca se doreste derularea acestui 
program la nivel national este necesar ca documentele prezentate pentru 
demonstrarea experientei sa fie realizat în cadrul a maxim 2 contracte cu 
valoare ridicata, aplicat unui sistem cu un numar de puncte de lucru  
suficient de mare pentru a crea un cadru asemanator cu cel solicitat prin 
prezenta achizitie. 

Lot 2

Ofertantul trebuie sa faca dovada experientei similare prin prezentarea de 
documente/contracte/procese verbale de receptie din maxim 2 contracte 
prin care se confirma ca in ultimii 3 ani (raportati la data limita de depunere 
a ofertelor), a prestat servicii similare în valoare cumulata totala de cel putin 
2000000 lei 

Pentru calculul echivalentei leu/alta valuta se va avea in vedere cursul 
mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an in parteDovada acestor 
competente se poate demonstra prin prezentarea de catre ofertant a 
contractelor de aceeasi natura la care a participat, care prin valoarea 
contractata, numarul de puncte de lucru si complexitate sa creeze un cadru 
asemanator cu cel solicitat prin prezenta achizitie.   .

Se va completa Formularul nr. 10 si Formularul nr. 10A si 
Formularul nr. 11
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III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru 
prestarea serviciilor respective

Nu

Ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de 
regula, prin prezentarea unui Angajament ferm al sustinatorului tehnic si 
profesional,daca este cazul,  prin care aceasta confirma faptul ca va pune la 
dispozitia ofertantului resursele resursele tehnice si profesionale 
invocate.Sustinatorul tehnic si profesional nu trebuie sa se afle în situatia 
care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor 
art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) si art.69 indice 1.

Se va completa Formularul nr. 17,Formularul nr. 18 si Formularul 
nr. 19  daca este cazul.

informatii privind asocierea în conformitate cu prevederile art.44 din  O.U.G. 
nr 34/2006.

Ofertantul va prezenta Acord sau o scrisoare preliminara de 
asociere

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca detine certficare ISO 14001 sau 
echivalent



Ofertantii  vor tine cont de faptul ca în conformitate cu prevederile art. 196¹ 
din OUG nr.34/2006, Certificarea respectarii standardelor de protectie a 
mediului nu poate face obiectul sustinerii acordate de catre o alta persoana

Ofertantul va prezenta certificat ISO 14001 sau 
echivalent,rapoartele de audit care au fost finalizate si din care 
reiese faptul ca ofertantul va primi certificarea , sau orice alte 
probe sau dovezi care confirma asigurarea unui nivel 
corespunzator al calitatii, în conformitate cu art.194 -196, din 
O.U.G. nr. 34/2006, cu  modificarile si completarile ulterioare.

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca detine certificarea sistemelor de 
management al securitatii informatiei ISO 27001 sau echivalent.

Ofertantul va prezenta certificat ISO 27001 sau 
echivalent,rapoartele de audit care au fost finalizate si din care 
reiese faptul ca ofertantul va primi certificarea , sau orice alte 
probe sau dovezi care confirma asigurarea unui nivel 
corespunzator al securitatii informatiei

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca detine certficare ISO 9001 sau 
echivalent

Nota: În cazul participarii unui grup de operatori economici prin depunerea 
unei oferte comune (asociere). Aceasta cerinta se va îndeplini de catre 
fiecare asociat în parte pentru partile din contract pe care acesta/acestia le 
realizeaza.

Ofertantii  vor tine cont de faptul ca în conformitate cu prevederile art. 193¹ 
din OUG nr.34/2006, Certificarea standardelor de asigurare a calitatii nu 
poate face obiectul sustinerii acordate de catre o alta persoana.

Ofertantul va prezenta certificat ISO 9001 sau 
echivalent,rapoartele de audit care au fost finalizate si din care 
reiese faptul ca ofertantul va primi certificarea , sau orice alte 
probe sau dovezi care confirma asigurarea unui nivel 
corespunzator al calitatii, în conformitate cu art.191 -193, din 
O.U.G. nr. 34/2006, cu  modificarile si completarile ulterioare.

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:

- criteriile mentionate in continuare

Offline

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
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2 LOT 1: P1A 7.8% P1B 
7.8% P1C 6.1% P1D 
6.1% P1E 6.5% P1F   
6,5% P 2A  1.2% P2B  
1.6% P2C 1.4% P2D  
1.6% P2E 1.4% LOT 2: 
PA 12% PB  4.8% PC 
4.8% PD  4.8% PE 9.6%  
PF 12%

48.00% 100.00

Descriere: LOT 1: P1A rev gen supl 7.8% P1B intr prev supl 7.8% P1C rev gen echip  uzura mare 6.1% P1D într prev  echip  
uzura mare 6.1% P1E gar funct  dupa repar 6.5% P1F  gar funct  dupa incet ctr intr prev 6,5% P 2A cer supl analizor BTEX 
1.2% P2B  cer supl analizor TGM 1.6% P2C cer supl analizor PM1.4% P2D cer supl analiz part  susp 1.6% P2E cer supl sist  
alim  en el1.4% LOT 2: PA rep  imb perf tehn 12% PB interv in per de gar  in per de intr per  4.8% PC interv in per de gar si 
ad echip la st optima de funct 4.8% PD corectii  in per de intr prev  4.8% PE gar funct echip  dupa rep 9.6% PF gar  in timpul 
si dupa derul ctr de intr per12%

Algoritm de calcul: LOT 1 

P th(tehnic) =(5P1+P2):6;

P1 = P1A+ P1B+ P1C+ P1D+ P1E + P1F 

P2 = P2A+ P2B+ P2C+ P2D+ P2E;

P1A- rev gen suplim pt echipam din anexa 1A indice 1max 25 pct ; P1B- intret prevent suplim pt echipam din anexa 1A 
indice 3 max 25 pct; P1C- rev. gen(cap. IV pct. B1) pt. echipam cu grad de uzura ridicat max 10pct; P1D- întret prevent (cap. 
IV pct. B3.1) pt echipam cu uzura mare, marcate in Anexa 1A cu *max 10 pct ; P1E- asig gar function echipam dupa repar 
(cap. IV pct. B2) pt o per mai mare decat cea solicitata max 15 pct; P1F- asig gar function echipam dupa incetare ctr pt intret 
prevent max 15 pct ; P2A- realizare indeplinire cerinte suplimentare analizor BTEX max 10 pct ; P2B- indepl cerinte suplim 
analizor TGM max 25 pct P2C- indepl cerinte suplim analizor PMmax 20 pct ; P2D- indepl cerinte suplim analizor particule in 
suspensiemax 25 pct ; P2E- indepl cerinte suplim Sistem de condit si continuit alim cu en el max 20 pct  

LOT 2

 Pt = PA+ PB+ PC+ PD+ PE + PF+ PGLOT 2: PA- rep.(cap. VIII pct. A2) ce asig si imbunat perform tehn echipam .max 25 
pct  PB- interv. în per de garant. sau în per de intret. per. la mai putin de 24 de ore de la solicit. benef.max 10 pct PC—
realiz. interv. in per. de garant. si aducere echipam. la stare optima de funct. in mai putin de 5 zile de la solicit. benef.max 10 
pct PD—realiz. in per. de intret. prev. de corectii nec. function in cond. optime si informare benef. priviind repar. nec. in mai 
putin de 3 zile de la solicit max 10 pct PE—asig. garant. function echipam. pt mai mult de 3 luni dupa rep.(cap. VIII pct. B2)
max 20 pct ;PF-- garant privind funct. echipam. in timpul si dupa derul. ctr. de intret. periodica(cap. VIII pct. B3) max 25 pct

Continuare in anexa B a prezentei documentatii

Algoritm de calcul: LOT1



1.	Punctajul financiar se acorda astfel:

a)	pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor (pret min) se acorda 100 de puncte;

b)	pentru alt pret (pretn)decât cel prevazut la lit.a)  se acorda punctajul astfel:

Pf(financiar)n= pret min/pretn x 100

Preturile care se compara în vederea acordarii punctajului sunt preturile ofertate pentru realizarea integrala a obiectivelor 
programului, constând atât în activitatile de optimizare si cât si a celor de dezvoltare a RNMCA.



Pentru stabilirea pretului total, ofertantul va completa “Tabelul Centralizator de preturi” prezentat în Formularul 16a.

LOT2

1.	Punctajul financiar se acorda astfel:

a)	pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor (pretmin) se acorda 100 de puncte;

b)	pentru alt pret (pretn)decât cel prevazut la lit.a)  se acorda punctajul astfel:

Pf(financiar)n= pret min/pretn x 100

Preturile care se compara în vederea acordarii punctajului pentru lotul 2 sunt preturile ofertate pentru realizarea integrala a 
activitatilor de optimizare a RNMCA pentru echipamentele mentionate în Anexa 1B.



Pentru stabilirea pretului total, ofertantul va completa “Tabelul Centralizator de preturi – Lot 2” prezentat în Formularul 
nr.16b.

1 Pretul ofertei 52.00% 108.33

Descriere: Componenta financiara

Criterii Pondere Punctaj maxim

) Intra in licitatie electronica / reofertare (( ) Direct proportional  ( ) Invers proportional

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Romana

IV.3.7)  Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de 
primire a ofertelor)

Punctaj maxim: 100.00

Ponderea componentei tehnice: 48.00%
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120 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertantul vor întocmi propunerea tehnica astfel încat sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile 
tehnice prevazute în cadrul Sectiunii II - Caietul de sarcini si Fisa de Date a Achizitiei.

Ofertantul va face o descriere a modului de organizare a activitatii pentru realizarea obiectivelor programului cu prezentarea repartizarii 
resurselor tehnice si de personal si va specifica timpul estimat pentru realizarea activitatilor în conditiile prezentului caiet de sarcini. 

Ofertantul va prezenta într-un capitol distinct, contextul, obiectivele si rezultatele asteptate ale programului, pe baza informatiilor mentionate 
în Caietul de Sarcini si a cunostintelor proprii, specificând urmatoarele:

a) contextul proiectului asa cum este înteles de ofertant, din care sa rezulte ca atât informatiile generale relevante cât si situatia actuala a 
RNMCA sunt cunoscute si întelese de ofertant, precum si descrierea potentialelor riscuri care pot afecta buna desfasurare a programului, 
împreuna cu masurile de reducere/eliminare a acestora;

b) obiectivele si rezultatele asteptate ale programului, asa cum sunt acestea întelese de catre ofertant si din care sa rezulte aspectele 
considerate ca fiind esentiale pentru realizarea obiectului acordului contractului;

c) legislatia avuta în vedere pe parcursul prestarii serviciilor si furnizarii produselor, inclusiv procedurile specifice si eventualele standarde ce 
urmeaza a fi aplicabile.

Ofertantul trebuie sa raspunda punctual la toate cerintele cuprinse în prezentul caiet de sarcini si sa detalieze în cadrul propunerii tehnice 
modalitatea si mijloacele concrete prin care serviciile ofertate îndeplinesc aceste cerinte, astfel încât comisia de evaluare sa aiba 
posibilitatea evaluarii acesteia în mod obiectiv.

Ofertantul va prezenta oferta astfel încât sa se poata urmari usor, articol cu articol, corespondenta între Propunerea Tehnica si Caietul de 
Sarcini.

Ofertantul va prezenta într-o sectiune distincta o descriere  detaliata a planului de interventie, modul de organizare a activitatii, planificarea 
activitatilor cu indicarea tuturor etapelor determinante de realizare a activitatilor (în ordinea logica) împreuna cu interactionarea si 
repartizarea cantitativa, calitativa si teritoriala a resurselor tehnice si de personal utilizate pentru derularea activitatiilor proiectului în conditiile 
caietului de sarcini.

Ofertantul va preciza informatiile referitoare la locul din cadrul Ofertei unde se regasesc documentele aferente factorilor de evaluare ai 
propunerii tehnice în cadrul criteriului de atribuire utilizat. În acest sens, ofertantii vor preciza  cel putin informatiile referitoare la locul (la nivel 
de numar pagina, capitol) din cadrul ofertei unde se regasesc valorile în baza carora se vor aplica factorii de evaluare stabiliti, în 
conformitate cu criteriul de atribuire utilizat. Propunerea tehnica va contine un capitol distinct în cadrul caruia se prezinta valorile/informatiile 
aferente fiecarui factor de evaluare stabilit.

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, 
productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta 
ca fiind însotita de mentiunea “sau echivalent”.



Nota: Omisiunea sau neîndeplinirea corespunzatoare a oricarei dintre cerintele prezentului caiet de sarcini va duce la respingerea ofertei ca 
neconforma. Astfel, lipsa unui raspuns sau prezentarea unor descrieri nerelevante prin raportare la cerintele prezentului caiet de sarcini va 
duce la descalificarea ofertantului. De asemenea, un simplu raspuns (afirmatie) de confirmare din partea operatorului economic cu privire la 
respectarea cerintelor din caietul de sarcini, fara precizarea exacta a modalitatii de îndeplinire, nu va fi acceptat. În acest sens se solicita din 
partea ofertantilor si intra în raspunderea acestora prezentarea dovezilor concrete în sprijinul oricaror afirmatii care se pot încadra în 
categoria exemplului anterior mentionat.

Ofertantul va elabora propunerea tehnica, astfel incât aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in documentatia de atribuire (fisa 
de date si caietul de sarcini). In situatia nerespectarii in totalitate a acestor cerinte, ofertele vor fi respinse ca fiind neconforme.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Modul de prezentare a propunerii financiare - completareaFormularului nr. 15(Formular de oferta pentru Lot 1 si Formular de oferta pentru 
Lot 2) si Formularului nr. 16a-Centralizator de preturi pentru Lot ) si Formularului nr. 16b -Centralizator de preturi pentru Lot 2;

Oferta va avea valabilitate de cel putin 120 de zile.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Oferta se va depune la Registratura MMSC – Bdul. Libertatii nr.12, sector 5, Bucuresti, parter. Oferta se va depune însotita de scrisoarea de 
înaintare în conformitate cu modelul prevazut în Formularul nr. 14.  Oferta se va depune în asa fel încât sa fie primita de catre autoritatea 
contractanta pana la termenul limita de depunere specificat în Anuntul de participare.Oferta se depune în 2 exemplare, din care 1 (un) 
original si 1 (o) copie. Plicurile continând exemplarele respective trebuie marcate corespunzator ca ORIGINAL sau COPIE. În cazul unei 
discrepante între original si copie/copii, va prevala originalul. Fiecare plic (ORIGINAL si COPIE) va contine în interior cate 3 plicuri sigilate si 
stampilate astfel: - plicul nr. 1, documentele de calificare;- plicul nr. 2, propunere tehnica;- plicul nr. 3, propunere financiara. Plicurile 
interioare (ORIGINAL si COPIE) trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi 
deschisa, în cazul în care oferta respectiva este declarata întârziata.Plicul/coletul exterior, în care sunt incluse cele 2 plicuri conform 
cerintelor de mai sus, va purta urmatoarele informatii obligatorii:Numele/denumirea si adresa completa a ofertantului; Titlul achizitei pentru 
care se depune oferta : „Dezvoltarea si optimizarea Retelei Nationale de Monitorizare a Calitatii Aerului din România”. Adresa autoritatii 
contractante indicata mai sus, la care este depusa oferta; MMSC – Bdul. Libertatii nr.12, sector 5, Bucuresti, parter. Mentiunea "A nu se 
deschide înainte de sedinta de deschidere a ofertelor: ……………… - Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte 
sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana/persoanele imputernicite in acest sens.  



Nota:

- Ofertantii au obligatia de a analiza cu grija documentatia de atribuire si de a pregati oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, 
prevederilor contractuale si caietului de sarcini continute în aceasta documentatie;

- Pentru pregatirea si transmiterea ofertei, ofertantul trebuie sa examineze toate documentele ce formeaza documentatia de atribuire.

- Nerespectarea instructiunilor si neprezentarea formularelor solicitate completate integral/corespunzator sunt activitati realizate pe riscul 
ofertantului. 

- Esecul de a depune o oferta care sa nu îndeplineasca cerintele minime si obligatorii de calificare va conduce la respingerea ofertei ca 
fiindinacceptabila. Ofertantii trebuie sa transmita o oferta completa pentru toate activitatile ce fac obiectul acestui contract. Nu vor fi 
acceptateoferte care vor prezenta activitati si cantitati incomplete;

- Ofertantii poarta exclusiv raspunderea pentru examinarea cu atentia cuvenita a documentatiei de atribuire, inclusiv a oricarei clarificari 
aduse documentatiei de atribuire în timpul perioadei de pregatire a ofertei prin raspunsurile autoritatii contractante la solicitarile de clarificari, 
precum si pentru obtinerea tuturor informatiilor necesare cu privire la orice fel de conditii si obligatii care pot afecta în vreun fel 
valoarea,conditiile sau natura ofertei sau executia contractului;

- Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregatirea si depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fisuportate 
de catre operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.





Conform prevederilor art.34,alin(2),din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare autoritatea autoritatea contractanta solicita ca 
la prestarea serviciilor sase tina cont de respectarea 

obligatiilor referitoare la conditiile de munca si protectia muncii. Se va prezenta în acest sens o declaratie pe proprie raspundere privind 
faptul ca ofertantul a tinut cont în elaborarea ofertei de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii conform 
reglementarilor legale în vigoare Informatii detaliate privind conditiile de munca si protectia muncii se pot obtine pe adresa www.mmssf.ro.
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SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.3) ALTE INFORMATII
Desemnarea ofertei castigatoare: Ofertele vor fi clasificate in ordinea descrescatoare a punctajului total calculat prin insumarea punctelor 
obtinute prin aplicarea fiecarui factor/subfactor de evaluare. Oferta care intruneste cel mai mare punctaj total va fi declarata castigatoare. In 
cazul in care in urma evaluarii se constata existenta a cel putin 2 oferte cu punctaj egal clasate pe primul loc, oferta care are cel mai mic pret 
va fi declarata castigatoare. In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic 
inchis, in vederea departajarii ofertelor.

În cazul în care vor exista contestatii formulate la prezenta procedura de atribuire, contestatorul are obligatia de a constitui, în conf. cu prev. 
art.271  indice 1, din OUG nr.34/2006 cu modif. si complet. ulterioare, garantia de buna conduita. 

Aceasta se constituie pentru fiecare LOT in cuantum de 25000 euro prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare si se depune în 
original la sediul autoritatii contractante si în copie la Consiliu sau la instanta de judecata, odata cu depunerea contestatiei/cererii/plângerii. 
Trebuie sa aiba o perioada de valabilitate de cel putin 90 de zile si sa fie irevocabila.  Autoritatea contractanta are obligatia de a retine garantia 
de buna conduita conform art 271 indice 2 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Echivalenta euro/alta valuta se va 
face la cursul BNR de la data constituirii garantiei

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: 
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006, respectiv 10 zile incepand cu 
ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Achizitii

Adresa postala: B-dul Libertatii nr. 12, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040129, Romania, Tel. +40 0213163704, Email: 
marilena.tuta@mmediu.ro, Fax: +40 0213163704, Adresa internet (URL): www.mmediu.ro

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI 
COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Alte fonduri

Anexa B

INFORMATII PRIVIND LOTURILE
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LOT NR. 2 DENUMIRE: servicii de optimizare a echipamentelor de laborator

1) DESCRIERE SUCCINTA

servicii de optimizare a echipamentelor de laborator

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

50411000-9 Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare (Rev.2)

50324200-4 Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)

50324100-3 Servicii de intretinere a sistemelor (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

servicii de optimizare a echipamentelor de laborator

Valoarea estimata fara TVA: 11,308,400.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 48 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

PA=(An/ Amax.)x 25

PB - max 10 puncte 

PC - max 10 puncte

PD - max  10 puncte

PE -   maxim 20 puncte

PF -  maxim 25 puncte

Detaliere punctaj in caietul de sarcini Valoarea garantiei de participare: 100000.00 RON

LOT NR. 1 DENUMIRE: servicii de optimizare a RNMCA -  statii de monitorizare, 
centre locale de date si panouri de informare a publicului

1) DESCRIERE SUCCINTA

servicii de optimizare a RNMCA -  Servicii de reparare si de întretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control,servicii de 
întretinere preventiva,servicii de întretinere si reparatii de software si furnizare analizoare de gaz

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

50410000-2 Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)

72267000-4 Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)

50324200-4 Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)

38432100-3 Analizoare de gaz (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

servicii de optimizare a RNMCA

Valoarea estimata fara TVA: 61,563,020.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 48 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

P1An =P1Aen +P1Arn;P1Aen = (Aen/ Aemax.)x 15;P1Arn =  (Arn/ Armax.)x 10

P1Bn= P1Ben + P1Brn ;P1Ben = (Ben/ Bemax.)x 15;P1Brn =  (Brn/ Brmax.)x 10

 P1C  =  (Cn/ Cmax.)x 10

 P1D =(Dn/ Dmax.)x 10

P1E=(En/ Emax.)x k ; k=15;12;10;8;6;4

P1F= (Fn/ Fmax.)x m ; m = 15,10  Detaliere in caietul de sarcini Valoarea garantiei de participare: 500000.00 RON


