GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
Direcţia Investiții Achiziţii Publice şi Servicii Interne
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, în calitate de Operator
de Program pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, are obligativitatea de a deschide şi
menţine un cont bancar purtător de dobândă separat dedicat fondurilor necesare pentru re-granting.
În acest context şi ţinând cont de etapa de programare în care ne aflăm, este necesară
achiziţionarea de servicii bancare pentru RO07 Programul Adaptare la Schimbări Climatice
în cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009-2014.
Obiectul achiziţiei:
Obiectivul principal al acestei achiziţii este deschiderea şi menţinerea unor conturi bancare
purtătoare de dobândă separate dedicate fondurilor necesare pentru buna desfăşurare a Programului.
Valoarea estimată a contractului este 19.251,96 lei cu TVA inclus.
Cod CPV – 66110000 - 4 - Servicii bancare
Legislație aplicabilă: aceste servicii se vor achiziţiona prin ,,achiziție directă” în conformitate cu
prevederile art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările şi completările ulterioare.
Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de servicii până la 30.04.2017.
Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.
Documentele de calificare solicitate:
1. Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în dispozițiile art. 180 din O.U.G nr.
34/2006 cu modificările și completările ulterioare – completare Formularul nr. 1.
2. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G nr. 34/2006 cu
modificările și completările ulterioare – completare Formularul nr. 2.
3. Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 691
(evitarea conflictului de interese) din O.U.G nr. 34/2006 cu modificările și completările
ulterioare – completare Formularul nr. 3.
Forma de prezentare: original, semnată și ștampilată de către ofertant.
4. Ofertantul trebuie să facă dovada că a prestat în ultimii 3 ani (calculați prin raportare termenul
limită de depunere a ofertelor) servicii similare a căror valoare cumulată, fără TVA, să fie cel puțin
egală cu 80.000 lei prin intermediul a maxim 2 contracte.
Cerinţă se consideră îndeplinită prin prezentarea a maxim 2 documente/certificate emise sau
contrasemnate de o autoritate sau de clientul beneficiar privat care să confirme: serviciile prestate,
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valoarea acestora perioada de prestare și beneficiarii, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități
contractante sau clienți privați.
Se vor atașa documente suport (certificate/ documente/ copii după elementele relevante din
contracte/ recomandări datate, semnate si parafate de emitent/ documente constatatoare sau
echivalent, etc.) emise sau contrasemnate de beneficiari, care vor conține obligatoriu date
referitoare la beneficiarul contractului, tipul serviciilor prestate, perioada in care s-a realizat
contractul și valoarea contractului (pentru contractele pe care ofertantul nu le-a prestat în procent de
100% se vor atașa documente de suport din care sa rezulte procentul îndeplinit de acesta si faptul ca
serviciile prestate de ofertant au fost în domeniul solicitat). Documentele solicitate vor fi prezentate
in copie cu mențiunea „conform cu originalul”, stampilate si semnate de reprezentantul legal.
Criteriul de atribuire: “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”
1. Factori financiari
a) Nivelul ratei de dobandă acordate pentru depozitele în EURO

20

b) Nivelul ratei de dobandă acordate pentru depozitele în LEI

10

c) Nivelul ratei de dobandă acordate pentru conturile curente în EURO
şi LEI

30

d) Nivelul marjei ratei de schimb valutar pentru vânzare /cumpărare, în

30

raport cu cursul BNR leu/euro publicat în ziua tranzacției
1. Pentru factorul de evaluare Nivelul ratei de dobandă acordat pentru depozitele
în EURO, punctajul maxim este de 20 puncte şi se acordă prin însumarea
punctajelor acordate următorilor subfactori:
a) Nivelul ratei de dobândă acordat pentru depozite la 1 saptămână - max. 8
puncte
b) Nivelul ratei de dobândă acordat depozitelor păstrate overnigh - max. 12
puncte.
Notă:
Prin nivelul ratei de dobândă acordat pentru depozite la termen în EURO se
înţelege marja oferită de bancă (exprimată procentual) plus rata de dobândă
corespunzător perioadei respective, oferită de Banca Naţională a României pentru
a bonifica sumele constituite ca rezervă minimă obligatorie în EURO.
Unde:
Marja Băncii oferită - M (%)
Rezervă minimă obligatorie - RMO(%)
Dobândă acordată pentru depozite la termen – M (%)+RMO(%)
Punctajul acordat pentru fiecare subfactor de evaluare se va determina astfel:
Pentru cel mai mare nivel al ratei de dobândă pentru fiecare tip de depozit,
se acordă punctajul maxim aferent fiecărui subfactor;
- Pentru alt nivel al ratei de dobândă decât cel mai mare punctajul se
calculează astfel:
Pn = (Nivelul ratei de dobândă n / Nivelul cel mai mare al ratei de
dobândă) x punctaj maxim aferent fiecărui subfactor.
Punctajul total, aferent factorului de evaluare Nivelul ratei de dobândă acordată
pentru depozitele în EURO, rezultă din însumarea punctajelor obţinute pentru
fiecare subfactor de evaluare.
-

2. Pentru factorul de evaluare Nivelul ratei de dobândă acordată pentru
depozitele în LEI punctajul maxim este de 10 puncte şi se acordă prin însumarea
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punctajelor acordate următorilor subfactori:
a) Nivelul ratei de dobândă acordat pentru depozite la 1 săptămână - max. 4
puncte
b) Nivelul ratei de dobândă acordat sumelor păstrate overnight - max. 6 puncte.
Punctajul acordat pentru acest factor de evaluare se va determina astfel:
- Pentru cel mai mare nivel al ratei de dobândă pentru fiecare tip de depozit,
se acordă punctajul maxim aferent fiecărui subfactor;
- Pentru alt nivel al ratei de dobânda decât cel mai mare, punctajul se
calculează astfel:
Pn = (Nivelul ratei de dobândă n/Nivelul cel mai mare al ratei de
dobândă) x punctaj maxim aferent fiecărui subfactor.
Punctajul total, aferent factorului de Nivelul ratei de dobândă acordată pentru
depozitele în LEI, rezultă din însumarea punctajelor obţinute pentru fiecare
subfactor de evaluare.
3. Pentru factorul de evaluare Nivelul ratei de dobândă acordată pentru conturile
curente, punctajul maxim este de 30 puncte şi se acordă prin însumarea
punctajelor acordate următorilor subfactori:
a) Nivelul ratei de dobândă acordat pentru contul curent în Lei - max. 15
puncte
b) Nivelul ratei de dobândă acordat pentru contul curent în Euro - max. 15
puncte
Punctajul acordat pentru acest factor de evaluare se va determina astfel:
-

Pentru cel mai mare nivel al ratei de dobândă pentru contul curent, se
acordă punctajul maxim aferent subfactorului corespondent;
Pentru alt nivel al ratei de dobânda decât cel mai mare, punctajul se
calculează astfel:
Pn = (Nivelul ratei de dobândă n / Nivelul cel mai mare al ratei de
dobândă) x punctaj maxim aferent subfactorului corespondent.

Punctajul total, aferent factorului de Nivelul ratei de dobândă acordată pentru
contul curent, rezultă din însumarea punctajelor obţinute pentru fiecare subfactor
de evaluare.
4. Pentru factorul de evaluare Nivelul marjei ratei de schimb valutar pentru
vânzare /cumpărare, în raport cu cursul BNR leu/euro, punctajul maxim este de
30 puncte şi se acordă prin însumarea punctajelor acordate următorilor subfactori:
a) Nivelul marjei ratei de schimb valutar faţă de curs BNR pentru vânzare
Euro
- max. 20 puncte
b) Nivelul marjei ratei de schimb valutar faţă de curs BNR pentru
cumpărare Euro
- max. 10 puncte
Marja se va exprima prin puncte procentuale.
Punctajul acordat pentru acest factor de evaluare se va determina astfel:
I) Pentru cel mai mic nivel al marjei ratei de schimb valutar, faţă de cursul
BNR publicat în ziua tranzacției pentru vânzare Euro, se acordă punctajul maxim
aferent subfactorului a);
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-

Pentru alt nivel al marjei ratei de schimb valutar, faţă de cursul BNR,
punctajul se calculează astfel:
Pn = (Cel mai mic nivel al marjei ratei de schimb valutar, faţă de cursul
BNR /Nivelul marjei ratei de schimb valutar, faţă de cursul BNR (n) ) x
punctaj maxim aferent subfactorului a)

II) Pentru cel mai mic nivel al marjei ratei de schimb valutar, faţă de cursul
BNR publicat în ziua tranzacției pentru cumpărare Euro, se acordă punctajul
maxim aferent subfactorului b);
- Pentru alt nivel al marjei ratei de schimb valutar, faţă de cursul BNR,
punctajul se calculează astfel:
Pn = (Cel mai mic nivel al marjei ratei de schimb valutar, față de cursul
BNR /nivelul marjei ratei de schimb valutar, față de cursul BNR (n) / x
punctaj maxim aferent subfactorului b)
Punctajul total, aferent factorului de Nivelul marjei ratei de schimb valutar pentru
vânzare /cumpărare, în raport cu cursul BNR leu/euro publicat în ziua tranzacției,
rezultă din însumarea punctajelor obţinute pentru fiecare subfactor de evaluare.
Punctajul financiar (P financiar) total al ofertantului se obţine prin
însumarea punctajelor obţinute pentru fiecare dintre cei 4 factori de
evaluare.
2. Factori tehnici
Timp de transfer interbancar a tranzacţiilor pe suport hârtie

10

Punctarea ofertei tehnice se va realiza astfel:
Pentru factorul de evaluare Timp de transfer interbancar a tranzacţiilor pe
suport hârtie, punctajul maxim este de 10 puncte şi se acordă prin însumarea
punctajelor acordate următorilor subfactori:
A – pentru OP în lei/ valută, depuse între orele 08:00 – 14:00 în ziua D
 transfer interbancar în aceeaşi zi (D) = 10 subpuncte (sp)
 transfer interbancar în D+1 zi = 2,5 sp
B – pentru OP în lei / valută depuse între orele 14:00 – 16:30 în ziua D
 transfer interbancar în aceeaşi zi (D)= 10 sp
 transfer interbancar în (D+1) = 5 sp
 transfer interbancar în D+2 zile = 2,5 sp
Propunerile tehnice care vor conține termene de timp de transfer interbancar a
tranzacțiilor pe suport de hârtie mai mari de :
D+1 zi pentru OP în lei/ valută, depuse între orele 08:00 – 14:00 în ziua D
și
D+2 zile pentru OP în lei / valută depuse între orele 14:00 – 16:30 în ziua D,
vor fi declarate neconforme
Ofertantul care va efectua transferurile interbancare în cele mai bune condiţii va
primi punctajul tehnic maxim de 10 puncte. Pentru celelalte transferuri, punctajul
se va calcula proporţional, conform formulei.
Pn = A+B / punctajul maxim (A+B) x 10
Exemplu:
Dacă un operator economic X ofertează următoarele:
A – pentru OP în lei/ valută, depuse între orele 08:00 – 14:00 în ziua D


transfer interbancar în aceeaşi zi D = 10 p
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B – pentru OP în lei / valută depuse între orele 14:00 – 16:30 în ziua D
 transfer interbancar în aceeaşi zi D = 10 p
A+B= 20 p (subpuncte)
Dacă un operator economic Y ofertează următoarele:
A – pentru OP în lei/ valută, depuse între orele 08:00 – 14:00 în ziua D
 transfer interbancar în aceeaşi zi D = 10 p
B – pentru OP în lei / valută depuse între orele 14:00 – 16:30 în ziua D
 transfer interbancar în D+1 = 5 p
A+B= 15 p (subpuncte)
Dacă un operator economic Z ofertează următoarele:
A – pentru OP în lei/ valută, depuse între orele 08:00 – 14:00 în ziua D
 transfer interbancar în aceeaşi zi D = 10 p
B – pentru OP în lei / valută depuse între orele 14:00 – 16:30 în ziua D
 transfer interbancar în D+2 zile = 2,5 p
A+B= 12,5 p (subpuncte)
Prin urmare, operatorul X ofertează cele mai bune condiţii de transferuri,
iar oferta depusă va primi punctajul tehnic (P tehnic ) de 10 puncte.
Oferta depusă de operatorul Y se va puncta proporţional în funcţie de
oferta X și va primi următorul punctaj tehnic, respectiv: 15/20*10= 7,5 puncte.
Oferta depusă de operatorul Z se va puncta proporţional, tot în funcţie de
oferta X și va primi următorul punctaj tehnic, respectiv: 12,5/20*10= 6,25
puncte.
Punctajul total al fiecărei oferte se obţine prin însumarea punctajului financiar şi a
punctajului tehnic obţinut.
P (total)= P financiar + P tehnic
Comisia de evaluare va stabili clasamentul ofertelor în ordinea descrescătoare a
punctajelor obţinute.
Oferta cu punctajul cel mai mare va fi declarată câştigătoare.
În cazul în care în urma aplicării criteriului de atribuire, se constată că ofertele
clasate pe primul loc au punctaje egale, contractul va fi atribuit ofertei cu cel mai
mic nivel al marjei ratei de schimb valutar, faţă de cursul BNR publicat în ziua
tranzacției pentru vânzare Euro.
În cazul în care și nivelul marjei ratei de schimb valutar faţă de cursul BNR
publicat în ziua tranzacției pentru vânzare Euro este egal, autoritatea
contractantă va solicita reofertarea acestui factor, în vederea departajării
ofertelor, contractul fiind atribuit ofertei cu nivelul cel mai mic al marjei
ratei de schimb valutar, faţă de cursul BNR publicat în ziua tranzacției pentru
vânzare Euro.
Nivelul dobânzii bonificate la depozitele constituite la termen și la contul curent
în Lei și Euro poate fi actualizat anual, în sensul îmbunătățirii lor, dacă semnatarii
contractului sunt de acord.
În vederea departajării ofertelor autoritatea contractantă are dreptul de a solicita
ofertanților noi propuneri financiare.
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Notă: pe perioada de derulare a contractului RMO se poate modifica prin
reglementări/acte normative emise de Banca Națională a României
Ofertantul va completa toate formularele anexate invitației de participare.
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
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.
Modul de întocmire a ofertei
Documentele se întocmesc într-un singur exemplar și se introduce într-un plic, închis și
netransparent marcat cu:
- denumirea și adresa autorității contractante, denumirea obiectului achiziției pentru care s-a depus
oferta: Oferta privind achiziționarea de Servicii bancare pentru RO07 Programul Adaptare la
Schimbări Climatice în cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009-2014”
- denumirea și adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă;
- să fie inscripționată: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 02.12.2013, ora 12:00.
(Plicului exterior i se va atașa, într-o folie de plastic transparentă, scrisoarea de înaintare
(model Formular nr. 6).
Criteriul de atribuire: - oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.
Oferta se va depune la adresa autorității contractante: Ministerul Mediului şi Schimbărilor
Climatice, B-dul Libertăţii nr.12, sector 5, București.
Persoană de contact: Liliana Dinuț, telefon/fax: 021 3163704.
Data limită pentru depunerea ofertei: 02.12.2013,ora 10:00.
Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 02.12.2013, ora 12:00.
Formularele, caietul de sarcini și modelul de contract, sunt atașate prezentei invitații de
participare.
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