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GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

Direcţia Generală Achiziţii Publice şi Administrativ 

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
 CĂTRE OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI  

 

       Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu 

sediul în B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti, cod fiscal 16335444, intenţionează să 

achiziţioneze servicii de curăţenie pentru sediile Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice 

 

      Obiectul achiziţiei: 

 

Servicii de curăţenie pentru sediile Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice 

- Categoria contractului: servicii; 

- Codul de clasificare  CPV 90910000-9  – Servicii de curăţenie          

                    

Valoarea estimată pentru achiziţionarea acestor servicii este de 28.225,8 fără TVA/lună. 

 

Legislaţie aplicabilă: La stabilirea criteriilor de calificare a ofertanţilor s-au luat în considerare 

cerinţele minime pe care trebuie să le îndeplinească operatorul economic în cazul unui contract de 

servicii, conform prevederilor Ordinului preşedintelui ANRMAP privind formularea criteriilor de 

calificare şi selecţie nr. 509/14.09.2011, emis în completarea/clarificarea OUG nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare, a contractelor 

de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată, modificată şi 

completată prin Legea nr. 337/2006 precum şi ale HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr 

34/2006. 

 

Modul de finalizare a achiziţiei: încheierea unui contract de servicii valabil pentru o perioadă de 

aproximativ 90 zile. 

 

Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la data limită de depunere a 

ofertelor. 

 

Documentele de calificare solicitate: 

 

 Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în dispoziţiile art. 180 din O.U.G 

nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare – completare Formularul nr. 1. 

 

 Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G nr. 34/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare – completare Formularul nr. 2. 

a) Certificat de atestare fiscală (datorii la bugetul consolidat general)  din care să reiasă 

obligaţiile exigibile în luna anterioară celei în care se depun ofertele; 

b) Certificat privind plata impozitelor locale, (datorii la bugetele locale) din care să reiasă 

obligaţiile exigibile pană la data deschiderii ofertelor; 

 

 Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 691 

(evitarea conflictului de interese) din O.U.G nr. 34/2006 cu modificările şi completările 

ulterioare – completare Formularul nr. 3. 
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 Declaraţie privind calitatea de participant la procedură în conformitate cu prevederile art. 

41 OUG nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu 

modificările şi completările  ulterioare completare Formularul nr. 4  

 

 Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă în conformitate cu  prevederile 

Ordinului ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea în aplicare a certificatului de 

participare la licitaţii cu ofertă independentă completare Formularul nr.  5   

 

Forma de prezentare: original sau copie lizibilă, semnată şi ştampilată de către ofertant, care să 

conţină menţiunea” conform cu originalul”. 

 

 Certificat unic de înregistrare sau Certificat constator, eliberat de Oficiul Registrului 

Comerţului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din 

certfificatul constator. 

Forma de prezentare: original sau copie lizibilă, semnată şi ştampilată de către ofertant, care să 

conţină menţiunea” conform cu originalul”. 

 

 Autorizatie care sa ateste caliatatea de unitate protejata. În conformitate cu art.78 alin. 3 

pct.b) din Legea nr.448/2006 autoritatea contractantă poate opta să achiziţioneze produse 

sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unităţile 

protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la 

bugetul de stat, în condiţiile prevăzute la lit. a). 

 

 Declaraţie privind cifra de afaceri globală pe ultimii 3 ani;  Media globală a cifrei de 

afaceri pentru ultimii 3 ani să fie cel puţin egală cu  169.354,8 lei fara TVA - completare 

Formularul nr. 6 

 

 Fişă de experienţa similară. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are experienţă în 

prestarea de astfel de servicii, prezentand în acest sens minim un contract cu o valoare  de 

cel putin 84.677,4 lei fara TVA - completare Formularul nr. 7 

 

 Lista principalelor prestări de servicii în ultimii 3 ani - completare Formularul nr. 8  

 

 Lista privind subcontractanţii - completare Formularul nr. 9  

 

 Informaţii privind asocierea. Ofertantul va prezenta Acord sau o scrisoare preliminară de 

asociere; 

 

 Informaţii privind susţinătorul. Ofertantul va prezenta un angajament ferm al persoanei 

respective, încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la 

dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate 

 

 Declaraţie privind asigurarea cu personal de specialitate, numărul şi pregătirea acestora, 

precum şi persoanele responsabile direct de îndeplinirea contractului - completare 

Formular nr. 10. Autoritatea contractantă solicită un număr de minim 14 persoane care 

vor presta serviciile solicitate prin caietul de sarcini, şi care vor trebui să posede certificate 

de calificare profesională, eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice, copie după fiţele de aptitudini avizate de medicina muncii. Toate 

documentele/copiile vor fi semnate şi ştampilate „conform cu originalul”. Pentru 

personalul care nu este angajatal operatorului economic, acesta va prezenta declaratie de 

disponibilitate (in forma autentica). 

 

 Declaraţie privind dotările tehnice specifice de care dispune operatorul economic pentru 

îndeplinirea corespunzătoare a contractului de servicii – Formularul nr.11. 
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 Listă cu utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul 

economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de servicii. – formularul 

nr.11.1 Totodată, având în vedere că MMSC deţine două sedii, unul în Bd-ul Libertăţii şi 

altul în Bd-ul Magheru, fiecare în suprafaţă de 2.725,4 mp, respectiv 1.514,28 mp, a câte 5 

etaje fiecare, autoritatea contractantă consideră că, atribuirea contractului care face 

obiectul procedurii de achiziţie publică poate fi realizată numai cu dovedirea unei 

capacităţi tehnice corespunzătoare, ceea ce presupune implicit ca acesta să dispună de 

echipamente fără de care realizarea serviciilor nu ar fi posibilă, astfel: 

 

1. Masini monodisc cu generator de spuma pentru curatare uscata mochete   minim 2 buc 

2. Aspiratoare injectie- extractie pentru spalare mochete - minim 2 buc 

3. Maşini monodisc cu mai multe trepte de turaţie pentru curăţare/lustruire pardoseli - minim 2 buc 

4. Maşini profesionale pentru spălare/aspirare pardoseli, cu alimentare baterii  minim 2 buc 

5. Aspiratoare profesionale cu nivel scăzut de zgomot, <58dB - minim 10 buc 

6. Cărucioare profesionale de curăţenie  - minim 6 buc. 

Autoritatea contractantă solicită ca operatorul economic să dispună de aceste echipamente 

deoarece în cele două sedii ale MMSC( Bd.Libertăţii şi Bd.Magheru) există suprafeţe acoperite cu 

mochetă, marmură/gresie şi parchet, ceea ce implică folosirea mai multor tipuri de echipamente 

specializate pentru curăţarea/întreţinerea acestora. 

 

 Certificarea standardului ISO 9001 în domeniul calităţii sau echivalent, valabil la data 

deschiderii ofertelor sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi care confirmă 

asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii, în conformitate cu art. 193 din OUG nr. 

34/2006 cu modificările şi completările ulterioare.  

 

 Certificarea standardului ISO 14001 în domeniul protecţiei mediului sau echivalent, 

valabil la data deschiderii ofertelor, sau orice alte probe sau dovezi care confirmă 

asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii, în conformitate cu art. 194 din OUG nr. 

34/2006 cu modificările şi completările ulterioare.  

 

Ofertantul va completa toate formularele anexate invitaţiei de participare. 

 

Oferta va conţine: 

 

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

completarea Formularului nr. 12 - Formular de ofertă şi Formularul nr.13 – centralizator 

de preţuri. 

 

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

 

 

 

 Garanţia de participare - 1.693,54 lei, reprezentând 2% din valoarea fără TVA a 

contractului. 

Modul de constituire: 1)Scrisoare de garantie bancara conforma cu Formularul nr.15. 2)Plata în 

numerar la casieria autoritatii contractante. 3) Ordin de plata confirmat de banca emitenta pâna la 

data deschiderii ofertei. Plata se face în contul de Trezorerie al Municipiului Bucuresti RO56 

TREZ7005005XXX 000223, CUI 16335444. 4)Printr-un instrument de garantare emis în conditiile 

legii de  o societate de asigurari. 

Ofertantii tip IMM care doresc sa depuna doar 50% din garantie vor anexa scrisorii de garantie de 

participare în conformitate cu legislatia în vigoare, Legea nr. 346/2004 cu modificarile si 

completarile ulterioare, documente prin care dovedesc ca sunt IMM. În aceste situatii, ofertantul 

trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta Declaratia pe propria raspundere privind încadrarea 

în categoria IMM – Formularul nr. 16 si Formularul nr. 17 (dupa caz). 

 

http://www.mmediu.ro/


 
B-dul Libertăţii nr. 12, Sector 5, Bucureşti   Tel: 004 021 408 96 35, Fax: 004 021 408 96 35    www.mmediu.ro 

Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu 

îndeplinesc aceste cerinţe 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. 

 

 

Modul de întocmire a ofertei 

Documentele se întocmesc într-un singur exemplar şi se introduce într-un plic exterior, închis şi 

netransparent. 

 

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu 

 denumirea şi adresa autorităţii contractante, denumirea obiectului achiziţiei pentru care s-a 

depus oferta (Oferta privind achiziţionarea serviciilor  de curăţenie pentru sediile 

Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice denumirea şi adresa ofertantului, pentru a 

permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă; 

 să fie inscripţionată: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 26.07.2013, ora 

12:00. 

(Plicului exterior i se va ataşa, într-o folie de plastic transparentă, scrisoarea de înaintare - 

model Formular nr. 14). 

 

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

 

Oferta se va depune la adresa autorităţii contractante: Ministerul Mediului şi Schimbărilor 

Climatice, B-dul Libertăţii nr.12, sector 5, Bucureşti. 

Persoană de contact: Liliana DINUŢ telefon/fax: 021 316.37.04. 

 

Data limită pentru depunerea ofertei: 26.07.2013,ora 10:00. 

 

Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 26.07.2013, ora 12:00. 

 

Formularele, caietul de sarcini şi modelul de contract, sunt ataşate prezentei invitaţii de 

participare. 

http://www.mmediu.ro/

