GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
Direcţia, Investiții, Achiziţii 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, intenţionează să achiziţioneze
servicii de audit financiar pentru proiectul “Realizarea de seturi de date spatiale în
conformitate cu specificatiile tehnice INSPIRE pentru ariile naturale protejate, inclusiv a
siturilor Natura2000, avand în vedere optimizarea facilitatilor de administrare a acestora”.
Obiectul achiziţiei:
Achiziíonarea serviciilor de audit financiar pentru proiectul “Realizarea de seturi de date
spatiale în conformitate cu specificatiile tehnice INSPIRE pentru ariile naturale protejate,
inclusiv a siturilor Natura2000, avand în vedere optimizarea facilitatilor de administrare a
acestora”.
Cod CPV - 79212000-3 - Servicii de auditare
Valoarea estimată fără TVA: 90.000 RON
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
Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
Modul de întocmire a ofertei:
OFERTA SE VA ÎNTOCMI CONFORM FIȘEI DE DATE A ACHIZIȚIEI ȘI A CAIETULUI
DE SARCNI, ANEXATE LA INVITAȚIA DE PARTICIPARE.
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, Registratură, parter.
Persoană de contact: Cristina Burnar telefon/fax: 021 3163704.
Data limită pentru depunerea ofertei: 10.02.2014,ora 10:00.
Fișa de date a achiziției, caietul de sarcini, detaliile privind aplicarea algoritmului de calcul și
formularele sunt anexate la prezenta invitație de participare.
B-dul Libertăţii nr. 12, Sector 5, Bucureşti Tel/Fax: 004 021 3160287, www.mmediu.ro

