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SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

Institut de Cercetare Dezvoltare

Activitate (Activitati)

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE SI GEOECOLOGIE MARINA  GEOECOMAR

Adresa postala: Str. Dimitrie Onciu nr.23-25, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 024053, Romania, Punct(e) de contact: MARINELA RACHITA, 
Tel. +40 2522594, Email: gianina.rachita@geoecomar.ro, Fax: +40 2522594, Adresa internet (URL): www.geoecomar.ro, Adresa profilului cumparatorului 
(URL): www.e-licitatie.ro

Altele: cercetare dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

ntretinerea Sistemului de Monitorizare si Alertare la hazarde naturale din Marea Neagra

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

1 - Servicii de intretinere si reparare

Locul principal de prestare: Bulevardul Mamaia nr. 304 Constanta

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

Acord cadru cu un singur operator

Durata acordului cadru: 4 ani

Valoarea estimata fara TVA: intre 1,875,596.00 si 4,774,572.00 RON

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Anual. Valoarea celui mai mare contract subsecvent va fi 
de 1,705,845 lei fara tva.

Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: NU

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Achizitia urmareste mentinerea starii tehnice corespunzatoare a sistemelor de alertare timpurie in cazul unor evenimente exceptionale 
produse de hazarde natural la Marea Neagra si echipamentelor pentru monitorizarea parametrilor ce caracterizeaza un eveniment natural 
exceptional, aflate in gestionarea beneficiarului. 

In urma efectuarii acestor servicii beneficiarul isi indeplineste obligatiile asumate privind colectarea continua si transmiterea informatiilor 
referitoare la parametrii monitorizati, realizand o utilizare eficienta a mijloacelor tehnice de care dispune si totodata asigura prelungirea 
duratei de viata a echipamentelor.

50410000-2 Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)

50312300-8 Repararea si intretinerea echipamentului de retea de date (Rev.2)

98363000-5 Servicii de scufundare (Rev.2)

34913000-0 Diverse piese de schimb (Rev.2)

50246300-4 Servicii de reparare si de intretinere a structurilor plutitoare (Rev.2)

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Da

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.1.3)   Anuntul implica

Incheierea unui acord-cadru

Codul NUTS: RO223 - Constanta

Tip anunt: Anunt de participare

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
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II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Servicii pentru Intretinerea Sistemului de Monitorizare si Alertare la hazarde naturale din Marea Neagra conform caiet de sarcini.

Valoarea estimata fara TVA: intre 1,875,596.00 si 4,774,572.00 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
48 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Da

Pretul acordului-cadru este ferm si nu este supus ajustarii.

Fara ca aceasta sa fie considerata o ajustare a contractului, preturile pentru servicii se pot indexa cu indicele de inflatie comunicat de INS. 

Pretul pentru componentele din import se vor exprima în Lei. Facturarea preturilor ofertate în lei pentru componentele din import se va face 
în lei, corespunzator cursului Euro din ziua facturarii în raport cu cursul Euro din ziua publicarii anuntului de participare, la care s-au raportat 
preturile din oferta actuala.

Calculul se va face conform formulei:

Pf = Po * CBNRf / CBNRa ,

Unde: Pf = pret factura

Po = pret ofertat

CBNRf = curs BNR din ziua facturarii

CBNRa = curs BNR din ziua publicarii anuntului de participare

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Bugetul de stat

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.1.1.a) Garantie de participare

Da

In conformitate cu prevederile art.43¹din OUG nr.34/2006, acesta are obligatia de a constitui garantia de participare cu o perioada de 
valabilitate cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, în cuantum de:95,491.44 lei - 2% din valoarea acordului cadru. În 
cazul în care ofertantul se încadreaza în categoria IMM, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii 
si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% a cerintei 
privind cuantumul garan?iei de participare.Ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta Declaratia pe propria raspundere privind 
încadrarea în categoria IMM – Formularul nr.13, Formularul nr.14 (dupa caz). Pentru calculul echivalentei garantiei de participare în alta 
moneda/valuta se va avea în vedere cursul comunicat de BNR si valabil pentru data publicarii anuntului de participare.În cazul depunerii de 
oferte în cadrul unei asocieri de operatori economici, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si trebuie sa mentioneze 
ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Modul de constituire: 1) prin scrisoare de garantie bancara - in 
oricare din formele prevazute la art.86 alin.(3) lit.a)-b)din HG nr.925/2006 actualizata; 2) printr-un instrument de garantare emis în conditiile 
legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta în original. 3) prin virament bancar confirmat de banca emitenta 
pâna la data depunerii ofertei. Plata se face în contul RO95RNCB0073049976680001 4) prin depunerea la casieria autoritatii contractante a 
unui ordin de plata sau a unei file cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pâna la data deschiderii ofertelor;

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Da

Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent încheiat. Garantia de buna executie se 
constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art.90 
alin. (1) din H.G. nr. 925/2006. În cazul în care ofertantul se încadreaza în categoria întreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum acestea sunt 
definite prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile 
ulterioare, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul garantiei de participare. În aceste situatii, ofertantul trebuie 
sa completeze si sa ataseze la oferta Declaratia pe propria raspundere privind încadrarea în categoria IMM – Formularul nr. 13, Formularul 
nr. 14 (dupa caz). (Anexele 1 si 2 din Legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare). Ofertantul declarat castigator are 
obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii 
contractului subsecvent, sub sanctiunea rezilierii acestuia. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform 
prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006.

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari 
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie 
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune 
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
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III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

1. Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare 

2. Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare 

3. Certificat de participare cu oferta independenta 

4. Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în prevederile art.691 (evitarea conflictului de interese) din O.U.G. nr.34/2006 

Informatii privind persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante: 

1. Gheorghe Oaie – Director general 

2. Ana Olteanu – Director Economic 

3. Vlad Radulescu - Coordonator tehnic 

4. Gianina Rachita - Specialist achizitii, Biroul Achizitii Publice 

5. Florentina Gheorghita - Consilier Juridic 

Nota: În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe 
propria raspundere,se accepta o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii 
profesionale care are competente în acest sens. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor: Conform 
prevederilor art. 180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se exclude din procedura orice ofertant care în ultimii 5 
ani a fost condamnat prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, 
pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani; 

Ofertantul va prezenta Formularul nr. 1 - Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006 
cu modificarile si completarile ulterioare 

Conform prevederilor art.181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se exclude din procedura orice ofertant care se 
afla în oricare dintre urmatoarele situatii: 

a) a intrat în faliment ca urmare a hotarârii pronuntate de judecatorul-sindic; 

c) nu si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului 
general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în tara în care este stabilit; 

c^1) în ultimii 2 ani nu si-a îndeplinit sau si-a îndeplinit în mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauza, 
fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia; 

d) a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii 
profesionale sau pentru comiterea unei greseli în materie profesionala; 

e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, în scopul demonstrarii îndeplinirii criteriilor 
de calificare si selectie. 

Ofertantul va prezenta Formularul nr. 2 - Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si 
completarile ulterioare: Pentru confirmare, se vor prezenta: 

Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) si Certificat privind plata impozitelor locale, (datorii la bugetele locale) din 

care sa reiasa îndeplinirea obligatiilor fiscale scadente ale ofertantului în luna anterioara celei în care este prevazut termenul limita de 
depunere a ofertelor. 

Pentru ofertantii nerezidenti, în conformitate cu prevederile art.182 alin. (1) autoritatea contractanta accepta ca fiind suficient si relevant 
pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se încadreaza în una dintre situatiile prevazute la art. 180 si 181 orice document considerat 
edificator, din acest punct de vedere, în tara de origine sau în tara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau 
alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. 

În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la alin. (1) sau 
respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181, în conformitate cu prevederile art.182 alin. (3), autoritatea 
contractanta va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia 
pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii 
profesionale care are competente în acest sens. 

Conform prevederilor art. 69¹ din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se exclude din procedura orice ofertant care 
are drept membri în cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care 
sunt sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla în relatii comerciale cu persoane ce detin functii de decizie în 
cadrul autoritatii contracte. 

Ofertantul/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ tert sustinatorul va prezenta Formularul nr.3 - Declaratie privind neîncadrarea în situatiile 
prevazute la art. 691 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; se vor preciza toate persoanele implicate în procedura 
în cauza, persoane care vor fi corelate cu cele care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante mentionate în modelul de 
formular. 

În conformitate cu prevederile Ordinului ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta 
independenta, se solicita ofertantului Formularul nr.5 -Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

In conformitate cu prevederile art. 183 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare se solicita documente edificatoare 
privind obiectul de activitate al operatorului economic. Operatorul economic trebuie sa-si dovedeasca forma de înregistrare ca persoana 
juridica româna/ straina, prin prezentarea unui certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/ a altor documente care dovedesc 
o forma de înregistrare ori apartenenta din punct de vedere profesional în tara de origine. 

Operatorii economici români vor prezenta Certificat constatator eliberat de ONRC sau alte documente care dovedesc o forma de înregistrare 
ori apartenenta din punct de vedere profesional. 

Ofertantul/asociatul trebuie sa prezinte autorizatie de functionare pentru executarea de activitati cu scafandri, conform art. 3 din Anexa 1 a 
Ordinului Ministerului Transporturilor nr.1267/2008.

Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documentele însotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora în limba 

româna, conform art. 23/Instructiunea ANRMAP nr. 1/2013

Prezentarea cifrei de afaceri care vizeaza activitatea din ultimii trei ani 
(2012, 2013, 2014), în conformitate cu prevederile art. 185, lit. c) din O.U.G. 
nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; Media cifrei de afaceri 
globala pentru ultimii 3 ani (2012, 2013, 2014) sa fie mai mare sau cel putin 
egala cu 1,875,596 lei. Pentru echivalenta leu/valuta se va avea în vedere 
cursul mediu anual comunicat de BCE, pentru fiecare an in parte 
(www.ecb.eu).

Se solicita ofertantului completarea Formularului nr. 6. pentru 
echivalenta leu/valuta se va avea in vedere cursul mediu anual 
comunicat de BCE, pentru fiecare an in parte (www.ecb.eu).

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Ordinul Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.314/2010; Ordinul Presedintelui 
Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.302/2011; Ordinul Presedintelui Autoritatii Nationale pentru 
Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.509/2011 Orice alte acte normative care reglementeaza domeniul achizitiilor publice. 
www.anrmap.ro c) Hotararea Nr. 350 din 21 iulie 1993 privind pregatirea, antrenarea, perfectionarea pregatirii si brevetarea scafandrilor 
aprobata cu modificari si completari ulterioare
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a) Bilantul contabil la 31.12.2012; 31.12.2013; 31.12.2014, vizat si 
înregistrat de organele competente

a) Bilanturile contabile vor fi vizate si înregistrate de organele 
competente

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

4. Inginer IT - ( 1 persoana) 

a) Diploma prin care sa demonstreaza aboslvirea de studii superioare de 
tehnologia informatiei; 

b) Experienta specifica prin participarea în cel putin un proiect de intretinere 
hardware a unui sistem de monitorizare similar.

Conform modalitate de indeplinire Cerinta 1

3. Ingineri electronica- ( 2 persoane) 

a) Diploma prin care sa demonstreza absolvirea de studii superioare de 
electronica; 

b) Experienta în cel putin un proiect similar, la nivelul caruia a desfasurat 
activitati de verificari metrologice si calibrar echipamente /instrumente/ 
sisteme de masurare .

Conform modalitate de indeplinire Cerinta 1

5. Specialis GIS - (1 persoana) 

a) Diploma prin care se demonstreaza aboslvirea de studii superioare de 
tehnologia informatiei (matematica sau informatica sau automatica sau 
cibernetica) 

b) Diploma/certificare eliberata de o institutie recunoscuta la nivel 
national/international prin care se demonstreaza calificarea in domeniul 
privind modul de gestionare a datelor/ aplicatiilor GIS 

c) Experienta specifica prin participarea în cel putin un proiect similar de 
implementare a unui sistem de monitorizare, care sa fi inclus furnizare de 
aplicatii software de monitorizare, software GIS, echipamente de 
monitorizare, centru de comanda si control, in care a desfasurat activitati 
similar.

Conform modalitate de indeplinire Cerinta 1

2. Fizicieni - ( 2 persoane) 

a) Diploma prin care sa demonstreza absolvirea de studii superioare de 
fizica; 

b) Experienta specifica prin participarea în cel putin un proiect similar care a 
avut ca obiect prestarea de servicii de instalare/ întretinere/ reparatii 
echipamente /instrumente/ sisteme de monitorizare continua;

Conform modalitate de indeplinire Cerinta 1

Ofertantul trebuie sa prezinte o lista a principalelor echipamente de care 
poate sa dispuna pentru efectuarea serviciilor contractate. Aceasta trebuie 
sa cuprinda cel putin cate o bucata/set din urmatoarele categorii: - 
echipamente specifice de reparatii si interventii în teren, utilizabile inclusiv 
pentru interventiile submarine pentru adâncimi de pâna la 70m - laborator, 
atelier de reparatii - Ofertantul trebuie sa dispuna sau sa aiba acces la 
ateliere de reparatii /laboratoare dotate cu mijloace de interventie specifice 
echipamentelor din sistem, inclusiv mijloace de etalonare autorizate de catre 
autoritati de acreditare interne si internationale. Se va prezenta documentul 
care atesta detinerea (dotarea proprie/ închirierea sau alte forme de punere 
la dispozitie) utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice si laboratoarelor 
implicate în realizarea contractului.

În aceasta lista se va specifica tipul si numarul acestor 
echipamente si se va mentiona daca echipamentele / 
instrumentele sunt în proprietatea ofertantului sau daca vor fi 
închiriate de acesta pe durata contractului, caz în care se va 
specifica firma furnizoare si se va atasa acceptul de principiu al 
acesteia. Se va prezenta documentul care atesta detinerea 
(dotarea proprie/ închirierea sau alte forme de punere la 
dispozitie) utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice si 
laboratoarelor implicate în realizarea contractului.

Demonstrarea experientei similare se va face prin prezentarea unei liste cu 
principalele servicii prestate în ultimii 3 ani,(modul de calcul al perioadei nu 
va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in AP/IP 
publicat initial), continând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent 
daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, în 
conformitate cu prevederile art.188 alin.2,litera a)din O.U.G. nr 34/2006. 
Ofertantul trebuie sa faca dovada unei experiente similare, prin prezentarea 
de documente /contracte /procese verbale de receptie prin care se confirma 
ca la data limita stabilita initial prin anuntul de participare, a prestat servicii 
similare in valoare/valoare cumulata de cel putin 937,798 lei fara TVA, la 
nivelul unui contract sau a mai multor contracte.

Se va completa Formularul nr. 10 si 10A – Declaratie privind 
principalele servicii prestate în ultimii 3 ani; Se va completa 
Formularul nr. 11 – Fisa de experienta similara. Serviciile 
prestate se confirma prin prezentarea unor certificate / 
documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre 
clientul beneficiar.

În vederea realizarii activitatilor la un nivel de calitate corespunzator, 
Ofertantul trebuie sa dispuna cel putin de urmatoarele categorii de personal:

1. Responsabil contract - ( 1 persoana) 

a) Diploma prin care se demonstreaza absolvirea de studii superioare; 

b) Diploma/certificare eliberata de o institutie recunoscuta la nivel 
national/international prin care demonstreaza calificarea in domeniul 
managementului de proiect. 

c) Experienta specifica prin participarea în cel putin un proiect in care a 
desfasurat activitati similare.

Conform modalitate de indeplinire Cerinta 1

Cerinte 1 - privind capacitatea profesionala/personal Ofertantul trebuie sa 
prezinte lista completa a personalului care va fi implicat, numele, 
specializarea si experienta fiecaruia, precum si activitatile la care va 
participa. În aceasta lista se va specifica daca personalul este angajat 
permanent sau colaborator. În cazul colaboratorilor se va prezenta o 
declaratie de disponibilitate, prezentarea de angajamente/acorduri de 
participare. Operatorul economic va prezenta informatii referitoare la 
studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului responsabil 
pentru îndeplinirea acordului cadru, în conformitate cu prevederile art.188, 
alin(2) lit.d)din OUG nr.34/2006. În componenta echipei tehnice minime vor 
fi 7 specialisti cu studii universitare cel putin la nivel de licenta sau 
echivalent si minim 5 scafandrii certificati calificati si brevetati de Centrul de 
Scafandri Constanta Unitatea Militara 02145 Constanta, conform HG nr. 
350/1993 privind pregatirea, antrenarea, perfectionarea pregatirii si 
brevetarea scafandrilor si Ordinul comun nr. M. 29/363/1995 al ministrului 
apararii nationale si al ministrului muncii si protectiei sociale pentru 
aprobarea „Normelor privind pregatirea, organizarea si protectia muncii in 
activitatea de scufundare”.

Formularul nr. 7 - Declaratie privind personalul tehnic de 
specialitate de care dispune sau al carui angajament de 
participare a fost obtinut de catre ofertant, responsabil pentru 
îndeplinirea acordului cadru de servicii în conformitate cu 
prevederile art.188, alin(2) lit.c) din OUG nr.34/2006 Formularul 
nr. 9 - Declaratia de disponibilitate. Formularul nr. 8 pentru tot 
personalul implicat în contract. Copie diploma Studii Superioare. 
Prezentarea unor documente relevante prin care se va face 
dovada indeplinirii experientei( copie fisa post, copie de pe 
contract de munca, copie de pe contract de colaborare/prestari 
servicii sau copie Revisal).

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire
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III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru 
prestarea serviciilor respective

Nu

Pentru operatorii economici care prezinta experti straini se vor accepta 
certificate echivalente si ca nu se va impune obtinerea 
atestatului/certificatului recunoscut de autoritatile române la momentul 
depunerii ofertelor/candidaturilor. Operatorul economic trebuie sa 
întreprinda, acolo unde legisla?ia nationala impune, demersurile necesare 
pentru a putea prezenta la momentul semnarii contractului de achizi?ie 
publica atestatul recunoscut de autoritatile române.

Formularul nr. 7 - Declaratie privind personalul tehnic de 
specialitate de care dispune sau al carui angajament de 
participare a fost obtinut de catre ofertant, responsabil pentru 
îndeplinirea acordului cadru de servicii în conformitate cu 
prevederile art.188, alin(2) lit.c) din OUG nr.34/2006 si 
Formularul nr. 9 - Declaratia de disponibilitate. Formularul nr. 8 
pentru tot personalul implicat în contract. Dovada certificarii se 
face prin prezentarea brevetului si respectiv declaratia de 
disponibilitate. Documentele vor fi insotite de traducere 
legalizata.

6. Scafandri • cel putin 2 scafandrii calificati si brevetati de Centrul de 
Scafandri Constanta - Unitatea Militara 02145 Constanta, conform HG nr. 
350/1993 privind pregatirea, antrenarea, perfectionarea pregatirii si 
brevetarea scafandrilor si Ordinul comun nr. M. 29/363/1995 al ministrului 
apararii nationale si al ministrului muncii si protectiei sociale pentru 
aprobarea „Normelor privind pregatirea, organizarea si protectia muncii in 
activitatea de scufundare”, pentru efectuarea de scufundari la adâncimi de 
pana la 70 m. • cel putin 3 scafandrii calificati si brevetati de Militara 02145 
Constanta, conf. HG nr. 350/1993 privind pregatirea, antrenarea, 
perfectionarea pregatirii si brevetarea scafandrilor si Ord. comun nr. M. 
29/363/1995 al ministrului apararii nationale si al minministrului muncii si 
protectiei sociale pentru aprobarea „Normelor privind pregatirea, 
organizarea si protectia muncii in activitatea de scufundare”, pentru 
efectuarea de scufundari la adâncimi de pana la 40 m. Certificare valabila la 
data limita de depunere a ofertelor pentru fiecare scafandru in parte.

Pentru scafandri nu se cere copie diploma Studii si nici 
Formularul nr.8. Dovada certificarii se face prin prezentarea 
brevetului si respectiv Formularul nr. 9 - declaratia de 
disponibilitate/ dovada de angajare.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

Ofertantul trebuie sa dovedeasca capacitatile manageriale si de mediu prin 
detinerea Certificatului SR EN ISO 9001 sau echivalent si a Certificatului 
ISO 14001 sau echivalent, în conformitate cu art.191 -193, din O.U.G. nr. 
34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prezentarea de 
documente prin care se sustine cerinta,un certificate emis de un organism 
de certificare, proceduri/manuale de calitate, activitate procedurala, similare 
cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 
9001 si ISO 1400. Nota: În cazul participarii unui grup de operatori 
economici prin depunerea unei oferte comune (asociere), aceasta cerinta se 
va îndeplini de catre fiecare asociat în parte pentru partile din contract pe 
care acesta/acestia le realizeaza. Ofertantii vor tine cont de faptul ca în 
conformitate cu prevederile art. 193¹ din OUG nr.34/2006, Certificarea 
respectarii standardului de asigurare a calitatii nu poate face obiectul 
sustinerii acordate de catre o alta persoana.

Demonstrarea Certificarii în managementul calitatii in 
conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent si a certificarii 
managementului de mediu in conformitate cu ISO 14001 sau 
echivalent, prin prezentarea de documente  care sa sustina 
cerinta, un certificat emis de un organism de certificare, 
proceduri/manuale de calitate, activitate procedurala, similare cu 
cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR 
EN ISO 9001 si ISO 14001. În cazul participarii unui grup de 
operatori economici prin depunerea unei oferte comune 
(asociere), aceasta cerinta se va îndeplini de catre fiecare 
asociat în parte pentru partile din contract pe care acesta/acestia 
le realizeaza.

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

Offline

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
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IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Romana

IV.3.7)  Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de 
primire a ofertelor)

90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnica va cuprinde: 1.1. Prezentarea obiectivelor si rezultatelor contractului, asa cum sunt întelese de ofertant, din care sa 
rezulte aspectele considerate esentiale, si potentialele riscuri care pot afecta derularea proiectului împreuna cu masurile de remediere ale 
acestora în sensul maririi sau scaderii numarului acestor interventii suplimentare fata de contractul subsecvent minim dupa necesitatile 
aparute. Atât pachetul minim de IP cât si celelalte interventii se vor executa la ordin. 1.2. Prezentarea articol cu articol a modului de realizare 
a cerintelor din specificatiile tehnice pentru fiecare serviciu, din care sa reiasa corespondenta propunerii tehnice cu prevederile Caietului de 
Sarcini. Nota: Omisiunea sau neîndeplinirea corespunzatoare a oricarei dintre cerintele caietului de sarcini va duce la respingerea ofertei ca 
neconforma. Lipsa unui raspuns, prezentarea unor descrieri nerelevante prin raportare la cerintele caietului de sarcini sau simpla confirmare 
cu privire la respectarea cerintelor din caietul de sarcini, fara precizarea exacta a modalitatii de îndeplinire, va duce la descalificarea 
ofertantului.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Preturile pentru fiecare serviciu, asa cum sunt solicitate în Caietul de sarcini conform Anexelor 2, 3, 4, 5. În acest scop, se vor completa 
Formularul nr. 15 si Formularul nr. 16- Centralizator de preturi. Pentru componentele achizitionate se vor prezenta urmatoarele documentele 
ce vor insoti factura: -Procesul Verbal de Receptie Cantitativa si Calitativa Provizorie, -Avizul de insotire a marfii, -Deviz, -Factura de 
achizitie, -Certificat de calitate -Certificat de garantie Preturile pentru servicii, vor fi exprimate fara TVA, în lei. Preturile vor fi fixe si se vor 
indexa cu Indicele de Inflatie anual. Pentru primul contract subsecvent preturile nu se indexeaza. Pretul pentru componentele din import se 
vor exprima în Lei. Facturarea preturilor ofertate în lei pentru componentele din import se va face în lei, corespunzator cursului Euro din ziua 
facturarii în raport cu cursul Euro din ziua publicarii anuntului de participare, la care s-au raportat preturile din oferta actuala. Calculul se va 
face conform formulei: Pf = Po * CBNRf / CBNRa , Unde: Pf = pret factura Po = pret ofertat CBNRf = curs BNR din ziua facturarii CBNRa = 
curs BNR din ziua publicarii anuntului de participare Ofertantul va indica distinctiv în oferta care sunt echipamentele provenite direct din 
import. Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea propunerilor financiare determinate prin inmultirea pretului/tarifului unitar cu 
cantitatea maxima aferenta acordului cadru si prin raportarea la valoarea maxima. Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu pe 
toata durata acordului cadru. Oferta va avea valabilitate de cel putin 90 de zile. Oferta financiara va prezenta în Centralizatorul de preturi în 
mod distinct: -valoarea fiecarei reparatii specificate (Anexa 3) -valoarea fiecarei componente (Anexa 4) -valoarea fiecarei activitatii de 
înlocuire componente (Anexa 5) Pentru fiecare reparatie se vor prevedea pretul pentru reparatia efectuata pe amplasament sau în ateliere 
specializate. Pretul pentru înlocuire componente va tine seama de costurile necesare demontarii si instalarii componentei.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Oferta se va depune la Registratura Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina – GeoEcoMar – Str. 
Dimitrie Onciul, Nr. 23-25, RO-024053, Sector 2, Bucuresti. Oferta se va depune însotita de scrisoarea de înaintare în conformitate cu 
modelul prevazut în Formularul nr. 14. Oferta se va depune în asa fel încât sa fie primita de catre institutia contractanta pâna la termenul 
limita de depunere specificat în Anuntul de participare. Oferta se depune în 2 exemplare, din care 1 (un) original si 1 (o) copie. Plicurile 
continând exemplarele respective trebuie marcate corespunzator ca ORIGINAL sau COPIE. În cazul unei discrepante între original si 
copie/copii, va prevala originalul. Fiecare plic (ORIGINAL si COPIE) va contine în interior câte 3 plicuri sigilate si stampilate astfel: - plicul nr. 
1, documente de calificare;- plicul nr. 2, propunere tehnica;- plicul nr. 3, propunere financiara. Plicurile interioare (ORIGINAL si COPIE) 
trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, în cazul în care oferta 
respectiva este declarata întârziata. Plicul/coletul exterior, în care sunt incluse cele 2 plicuri conform cerintelor de mai sus, va purta 
urmatoarele informatii obligatorii: Numele/denumirea si adresa completa a ofertantului; Titlul achizi?ei pentru care se depune oferta : „ 
Intretinerea Sistemului de Monitorizare si Alertare la hazarde naturale din Marea Neagra”. Adresa institutiei contractante indicata mai sus, la 
care este depusa oferta; Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina – GeoEcoMar, Str. Dimitrie 
Onciul, Nr. 23-25, RO-024053, Sector 2, Bucuresti, Mentiunea "A nu se deschide înainte de sedinta de deschidere a ofertelor: data………....
…… ora ..........… - Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre 
persoana/persoanele împuternicite în acest sens. Nota: - Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie documentatia de atribuire si de a 
pregati oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si caietului de sarcini continute în aceasta documentatie; 
- Pentru pregatirea si transmiterea ofertei, ofertantul trebuie sa examineze toate documentele ce formeaza documentatia de atribuire si sa 
completeze toate listele de cantitati din Formularele 15 si 16. - Nerespectarea instructiunilor si neprezentarea formularelor solicitate 
completate integral/corespunzator sunt efectuate pe riscul ofertantului. - Depunerea unei oferte care nu îndeplineste cerintele minime si 
obligatorii de calificare va conduce la respingerea sa ca fiind inacceptabila. Ofertantii trebuie sa transmita o oferta completa care sa acopere 
toate activitatile care fac obiectul acestui contract. Nu vor fi acceptate oferte care vor prezenta activitati si cantitati incomplete; - Ofertantii 
poarta exclusiv raspunderea pentru examinarea cu atentia cuvenita a documentatiei de atribuire, inclusiv a oricarei clarificari aduse 
documentatiei de atribuire în timpul perioadei de pregatire a ofertei prin raspunsurile autoritatii contractante la solicitarile de clarificari, 
precum si pentru obtinerea tuturor informatiilor necesare cu privire la orice fel de conditii si obligatii care pot afecta în vreun fel valoarea, 
conditiile sau natura ofertei sau executia contractului; - Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregatirea si depunerea ofertei 
nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de catre operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii. Conform 
prevederilor art.34,alin(2),din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare autoritatea autoritatea contractanta solicita ca la 
prestarea serviciilor sa se tina cont de respectarea obligatiilor referitoare la conditiile de munca si protectia muncii. Se va prezenta în acest 
sens o declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca ofertantul a tinut cont în elaborarea ofertei de obligatiile referitoare la conditiile de 
munca si protectia muncii conform reglementarilor legale în vigoare. Informatii detaliate privind conditiile de munca si protectia muncii se pot 
obtine pe adresa www.mmuncii.ro.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
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VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.3) ALTE INFORMATII
In cazul in care exista oferte clasate pe primul loc cu preturi egale, departajarea acestora se va face prin solicitarea de catre autoritatea 
contractanta a reofertarii in plic inchis.

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: 
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Birou achizitii publice

Adresa postala: Adresa postala:  Str. Dimitrie Onciu nr.23-25, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 024053, Romania, Tel. +40 12522594, Email: 
gianina.rachita@geoecomar.ro, Fax: +40 12522594

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI 
COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare


