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GUVERNUL ROMÂNIEI 
MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

 

 

 

 

 

 

INVITATIE DE PARTICIPARE 

Pentru toți operatorii economici interesați 

 

Prin prezenta, vă invităm să Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice este interesat să 

achiziționeze servicii de organizare evenimente şi pentru promovarea PROGRAMULUI RO02 

„BIODIVERSITATE ŞI SERVICII ALE ECOSISTEMELOR”; RO04 “REDUCEREA 

SUBSTANŢELOR PERICULOASE” ŞI RO07 “ADAPTARE LA SCHIMBĂRI CLIMATICE” 

“MECANISMUL FINANCIAR AL SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN 2009 - 2014” 

  

Perioada de valabilitate a ofertelor:  45(patruzecisicinci) zile lucrătoare de la data limită de 

depunere a ofertelor. 

 

Obiectul achiziției: obiectivul principal al contractului îl reprezintă selectarea unui operator 

economic cu experienţă şi capacitatea necesară pentru asigurarea serviciilor de informare şi 

promovare aferente Programelor RO02 Biodiversitate şi Servicii ale Ecosistemelor, RO04 

Reducerea Substanţelor Periculoase şi RO07 Adaptare la Schimbări Climatice în cadrul 

Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014” pentru realizarea 

următoarelor activităţi: 

 conferinţă internaţională cu o durata de o zi, la Bucureşti, la care vor participa diplomaţi şi 

oficiali guvernamentali din statele donatoare din cadrul mecanismului financiar, 

reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale din România, experţi români în domeniile 

vizate, ONG-urile; 

 seminar internaţional  cu durata de o zi pe două tematici: biodiversitate şi servicii ale 

ecosistemelor şi reducerea substanţelor periculoase; 

 transport internaţional cu avionul pentru reprezentanţii statelor donatoare precum şi preluare 

de la aeroport; decontare transport pentru participanţii români, din afara Bucureştiului, în 

limita a doi participanţi per instituţie/organizaţie, cu tren, maxi-taxi sau combustibil pentru 

autoturism; 

 materiale de promovare. 

 

Cod CPV  79952000-2  Servicii pentru evenimente 

 

Modul de finalizare a achiziției: încheierea unui contract de achiziíe publică. 

 

Valoarea estimată pentru achiziţionarea acestor servicii este de 445.890 fără TVA, respectiv 

552.903,60 lei cu TVA, reprezentând 100.000 euro fără TVA (calculat la cursul BNR din 

data de 04.02.2014, 1 euro = 4,4589 lei) 
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Procedura de atribuire: procedură proprie conform art. 16 din ordonanță  și aplicarea 

“Normelor procedurale interne privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a 

contractelor servicii prevăzute în anexa nr. 2B la O.U.G. nr. 34/2006”, aprobate prin Ordinul 

Ministrului Mediului și Schimbărilor Climatice nr. 36232/11.10.2012. 

 

Criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică de servicii: prețul cel mai scăzut pentru 

ofertele declarate admisibile. 

 

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;  

 

  

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

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

  

Data limită pentru depunerea ofertei: 14.02.2014,ora 10:00. 

 

Formularele, caietul de sarcini și modelul de contract, sunt atașate prezentei invitații de participare. 
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ANEXA 1 

  

1. Cerinţele cu privire la situaţia personală a candidatului/ofertantului : 

a) Formularul nr.  1. - Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în dispoziţiile art. 

180 din OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare;  

 

b) Formularul nr.  2. - Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181, în conformitate cu 

art. 181, lit. a), b), c), d) şi e) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare; 

 

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

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

 

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

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

 

e)  Formularul nr.  3  -  Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69
1  

din 

OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

f)  Formularul nr. 4 - 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; 

 

g) Formularul nr.  5  - 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. 

 

2. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (înregistrare) 

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

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

constatator. 

 

3.  Situaţia economico – financiară 

a) Formularul nr. 6 - Declarație privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani; 
Prezentarea cifrei de afaceri care vizeaza activitatea din cel mult ultimii trei ani – în conformitate cu 

prevederile art. 185, lit. a), b) din  O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare; 

 

4.  Cerinţele cu privire la capacitatea tehnică/şi sau profesională 

a) Formularul nr. 7 - Informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea 

personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru prestarea serviciilor 
Autoritatea contractantă a considerat necesară prezentarea unei declaraţii privind personalul tehnic 

de specialitate de care dispune ofertantul, în vederea demonstrării capacităţii de a implementa 

contractului de servicii ce urmează a fi atribuit; 

 

b) Formularul nr. 8- CV-uri din care să rezulte că ofertantul dispune de  personal calificat  în 

măsură să îndeplinească activităţile  prevăzute în caietul de sarcini. 

 

c) Formularul nr. 18 – Fişă de experienţa similară. Ofertantul trebuie să demonstreze că are 

experiență în prestarea de astfel de servicii.Experiența similară se va dovedi prin prezentarea de 

documente relevante/copiidupă contracte/informații relevante ale contractelor/documentelor 

/proceselor-verbale de receptive. 

Ofertantul va prezenta recomandări, din partea beneficiarilor/clienţilor. 

d) Formularul nr. 10A  - Lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani; 
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e) Formularul nr. 10 - Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, 

eventual, intenția să o subcontracteze. Subcontractantul nu trebuie să se afle în situația care 

determină excluderea din procedura de atribuire, cf. prevederilor art. 69
1
 din OUG nr. 34/2006  

 

f) Formularul nr. 11 -Informaţii privind asocierea. Ofertantul va prezenta Acord sau o 

scrisoare preliminară de asociere. 

  

g) Informaţii privind susţinătorul. În cazul în care ofertantul își demonstrează capacitatea tehnică 

și profesională invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile art. 190 alin.(1) din 

OUG nr. 34/2006  de către o altă persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care 

beneficiază, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă 

autentică, prin care confirmă faptul că va pune la dispoziție ofertantului resursele tehnice și 

profesionale invocate. 

Persoana care asigură susţinerea tehnică și profesională nu trebuie să se afle în situația care 

determină excluderea din procedura de atribuire, cf. prevederilor art. 69
1
 și ale art. 181 lit.a),c

1)
 și 

d). din OUG nr. 34/2006 -completare  Formularul nr.11A, 11B, 11C și 11D. 

 

5.    Elaborarea ofertei 

 

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 achiziționarea de servicii de organizare evenimente şi pentru promovarea 

PROGRAMULUI RO02 „BIODIVERSITATE ŞI SERVICII ALE ECOSISTEMELOR”; RO04 

“REDUCEREA SUBSTANŢELOR PERICULOASE” ŞI RO07 “ADAPTARE LA SCHIMBĂRI 

CLIMATICE” “MECANISMUL FINANCIAR AL SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN 2009 

- 2014”),  denumirea și adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei întârziate  

nedeschisă; 

-   să fie inscripționată: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 12.02.2014, ora 10:00. 

 

a)Modul de prezentare a propunerii financiare - completareaFormularului nr. 16(Formular de 

ofertă) şi Formularului nr. 16A (Centralizator de preţuri); 

Ofertantul va completa Formularul de oferta si Centralizatorul de preturi. Propunerea financiara 

trebuie sa includa pretul final al ofertei rezultat in urma insumarii tuturor costurilor pentru obiectivele 

principale ale achizitiei.In cadrul evaluarii autoritatea contractanta se va raporta la valoarea maxima a 

acordului cadru. Propunerea financiara va fi exprimata in lei. Lipsa propunerii financiare din oferta, 

conduce la descalificarea acestuia ca fiind inacceptabila. 

 

Modul de prezentare a propunerii tehnice 

Propunerea tehnica va fi întocmita astfel încât în procesul de evaluare, informatiile din aceasta 

sa permita identificarea facila a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din caietul de sarcini. 

Neîndeplinirea oricarei cerinte din documentatia de atribuire, inclusiv din Caietul de sarcini aferent, 

constituie motiv pentru respingerea ofertei ca inacceptabila, respectiv neconforma.Propunerea tehnica 

se va elabora în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu obligatia ca operatorii economici 

sa indice in cadrul acesteia faptul ca la elaborarea ofertei au tinut cont de obligatiile referitoare la 

conditiile de munca si protectia muncii. 

 

b) Formularul nr. 12-   Scrisoare de înaintare. 

 În cazul în care ofertantul se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, astfel 

cum acestea sunt definite prin Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 

întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, acesta beneficiază de 
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reducerea cu 50% a cerinţei privind cuantumul garanţiei de participare. În aceste situaţii, ofertantul 

trebuie să completeze şi să ataşeze la ofertă Declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea în 

categoria IMM – Formularul nr. 15. şi Formularul nr. 15A. (după caz); 

 

Garanţia de bună execuţie a contractului. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului   

în cuantum de 5 % din valoarea fiecărui contract subsecvent  fără TVA. 

 Modul de constituire a garanţiei de bună execuţie: printr-un instrument de garantare emis în 

condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, în conformitate cu prevederile 

art. 90 din HG nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

Ofertanţii tip IMM  care doresc să depună doar 50% din garanţie vor anexa,  în conformitate cu 

legislaţia în vigoare (Legea nr. 346/2004) cu modificările şi completările ulterioare, documente prin 

care dovedesc că sunt IMM. 
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