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GUVERNUL ROMÂNIEI 
MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR 

 

 

Direcția Generală Achiziții Publice și Administrativ 

Nr. …………/……………………. 
 

 

 

INVITATIE DE PARTICIPARE  

 

 

Prin prezenta, vă invităm să Ministerul Mediului și Pădurilor este interesat să achiziționeze studiul  

“Dezvoltarea unor scheme financiare aplicabile la nivelul autorităților publice locale pentru 

implementarea proiectelor care conduc la reduceri de emisii de gaze cu efect de sera la nivel 

local”. 

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 (șaizeci) zile lucrătoare de la data limită de depunere a 

ofertelor. 

Obiectul achiziției directe: achiziționarea studiului  “Dezvoltarea unor scheme financiare aplicabile 

la nivelul autorităților publice locale pentru implementarea proiectelor care conduc la reduceri de 

emisii de gaze cu efect de sera la nivel local”. 

 Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de servicii. 

Documentele de calificare solicitate: 

1. Declarația privind situația personală a ofertantului - conform modelului anexat, din 

care să reiasă faptul că ofertantul nu se încadrează în prevederile art. 180, 181, din 

O.U.G. nr. 34/2006 cu completările și modificările ulterioare; 

 

2. Certificat de atestare fiscală (datorii la bugetul general consolidat) - eliberat de DGFP, 

și certificat privind plata impozitelor locale (datorii la bugetele locale) - eliberat de 

direcția de specialitate din cadrul primăriilor în a căror rază teritorială activează 

societatea respectivă, valabile la data deschiderii ofertelor, din care să reiasă că 

ofertantul nu are datorii la bugetul local sau la bugetul general consolidat; 

 Forma de prezentare: original sau copie lizibilă, semnată și ștampilată de către ofertant, 

care  să conțină mențiunea “conform cu originalul”. 

 

3.  Certificat unic de înregistrare sau Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului 

Comertului. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din 

certificatul  constatator. 

Forma de prezentare: copie lizibilă, semnată și ștampilată de către ofertant, care  să 

conțină mențiunea “conform cu originalul”. 

 

4.    Ofertantul va completa toate  formularele anexate invitației de participare. 
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Oferta va conține: 

   Formularul de ofertă, care reprezintă elementul principal al propunerii financiare. 

     Propunerea tehnică, care va fi elaborată pe baza cerințelor caietului de sarcini și va 

conține o scurtă prezentare a ofertantului și a activității acestuia. 

 

Cerințele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerințe minime obligatorii, ofertele care nu 

îndeplinesc aceste cerințe urmând a fi respinse ca neconforme. 

 

 NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază; 

 NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise; 

 Se acceptă completarea documentelor de calificare lipsă, ulterior deschiderii 

ofertelor;  

 Ofertantul câștigător poate subcontracta serviciile. 

 

Modul de întocmire a ofertei 
Documentele se întocmesc într-un singur exemplar și se introduce într-un plic exterior, închis și 

netransparent. 

 

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu: 

- denumirea și adresa autorității contractante, denumirea obiectului achiziției pentru care s-a depus 

oferta (Oferta privind studiul  “Dezvoltarea unor scheme financiare aplicabile la nivelul 

autorităților publice locale pentru implementarea proiectelor care conduc la reduceri de emisii de 

gaze cu efect de sera la nivel local”). 
-  denumirea și adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei întârziate  nedeschisă; 

-   să fie inscripționată: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 25 septembrie 2012, ora 

14:00. 

 

Plicului exterior i se va atașa, într-o folie de plastic transparentă, scrisoarea de inaintare (model 

Formular). 

 

Criteriul de atribuire: - prețul cel mai scăzut dintre ofertele declarate admisibile. 

  

Oferta se va depune la adresa autorității contractante: Ministerul Mediului şi Pădurilor, B-dul 

Libertăţii nr.12, sector 5, București. 

Persoană de contact: Cristina Burnar  telefon/fax: 021 3163704. 

  

Data limită pentru depunerea ofertei: 25 septembrie 2012,ora 12:00. 

 

Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 25 septembrie 2012, ora 14:00. 

Formularele, caietul de sarcini și modelul de contract, sunt atașate prezentei invitații de participare. 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

Carmen ȚINTĂ 

 

 

  

 

 


