Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Fisa de date
Tip anunt: Anunt de participare simplificat
Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

S-a organizat o consultare de piata: Nu

Sectiunea I Autoritatea contractanta
I.1) Denumire si adrese
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE SI GEOECOLOGIE MARINA GEOECOMAR
Cod de identificare fiscala: 5194978; Adresa: Strada: Dimitrie Onciul, nr. 23-25; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 024053; Tara: Romania;
Codul NUTS: RO321 Bucuresti; Adresa de e-mail: gianina.rachita@geoecomar.ro; Nr de telefon: +40 212522594; Fax: +40 212522594;
Persoana de contact: MARINELA RACHITA; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) www.geoecomar.ro;
Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

I.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la (Website): www.e-licitatie.ro
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 5
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:
adresa mentionata mai sus
Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la:
adresa mentionata mai sus

I.4) Tipul autoritatii contractante
Alt tip

I.5) Activitate principala
Altele

Sectiunea II Obiectul contractului
II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1 Titlu:
Achizitie Salupa de cercetare
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: A2020-003

II.1.2 Cod CPV Principal:
Ambarcatiuni mici (Rev.2)

II.1.3 Tip de contract:
Furnizare
Cumparare

II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
“Șalupa de cercetare” se achiziționează pentru probare apă, sedimente și instalarea de echipamente de cercetare imerse
sau/si imerse în situ.

II.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 256000 ; Moneda: RON

II.1.6) Impartire in loturi:
Nu
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II.2 Descriere
II.2.2 Coduri CPV secundare
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:
Blv. Mamaia, Nr. 304,

II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Achizitie Salupa de cercetare - 1 bucata

II.2.5 Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: -; Durata in zile : 90
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

II.2.14 Informatii suplimentare
Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională- Proiecte de
finanțare a excelenței în CDI, Contract nr. 8PFE/16.10.2018
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

II.3 Ajustarea pretului contractului
Nu

Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) CONDITII DE PARTICIPARE:
III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Lista si descriere succinta a conditiilor:
Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165 si
167 din Legea nr.98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) de
catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea
autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor,
după cum urmează:
a) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentării;
b) cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum
rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
c) după caz, documente prin care se demonstreaza faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.166
alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;
d) Declaraţia privind evitarea conflictului de interese pentru ofertant/candidat/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul susţinător
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e) Operatorii economici nerezidenti(straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pt. demonstrarea faptului ca siau
indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia
din tara de rezidenta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine(cum ar fi certificate , caziere fiscale sau alte documente
echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala, valabil la momentul prezentarii pentru ultimul an fiscal incheiat, ori a unui
angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor
prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca
ofertantul/candidatul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art.165 si 167 din Legea nr. 98/2016, orice document
considerat edificator din acest punct de vedere, in tara de origine, sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate,
caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.
(2)In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste existenta sau inexistenta unei situatii de excludere, autoritatea contractanta
are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente straine prevazute la (alin).(1).
(3)In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor
prevazute la (alin).(1) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art.165 si 167 din Legea nr. 98/2016,
autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe proprie raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista
prevederi legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere, o declaratie autentica , data in fata unui notar, a unei autoritati
administrative, sau judiciare sau a unei autoritati profesionale, care are competente in acest sens.
- Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr.98/2016 va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea
DUAE
Persoanele cu funcţie de decizie al autorităţii contractante:
Adrian STĂNICĂ - Director General, Ana OLTEANU - Director Economic, Mihaela Carmen MELINTE –Responsabil Contract, Gabriel
ION -Responsabil Tehnic, Florentina GHEORGHIȚĂ- Compartiment Juridic, Gianina RĂCHITĂ-Birou Achiziţii
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la
procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor, inclusiv pentru asociați/subcontractanți/terți susținători. Documentele
justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.
Nedepunerea odată cu oferta, a angajamentului ferm al terţului susţinator din care rezultă modul efectiv în care se va materializa
susţinerea acestuia, sau după caz, a acordului de subcontractare şi/sau a acordului de asociere, constituie temei pentru solicitarea
de clarificări pentru eventualele inadvertenţe de formă ale informaţiilor cuprinse în secţiunile DUAE, atât ale
ofertantului/candidatului cât şi ale subcontractantului/ terţului susţinător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfăşurarea
corespunzătoare a procedurii de atribuire.
În cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta DUAE., In cazul in care persoana care
semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al ofertantului (lider, asociat,), se va atasa o împuternicire
pentru acesta
În cazul în care ofertele declarate admisibile dupafinalizarea evaluarii ofertelor sunt depuse de o asociere, fiecare asociat (inclusiv
liderul) va prezenta documentele mentionate mai sus.
Completare DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de
ONRC (sau echivalent) ,urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în
clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din ţara de rezidenţă, să reiasă
că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că are
capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.
Ofertatii vor completa toate câmpurile din DUAE solicitate de autoritatea contractantă. Operatorii economici vor depune obligatoriu
DUAE odată cu oferta în SICAP, semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de
servicii de certificare acreditat, sub sancţiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă, conform art.137 alin. (2) lit (b) din HG nr.
395/2016.
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantul trebuie sa fi furnizat produse similare în
cursul unei perioade de cel putin 3 ani, calculati pana la data de depunere a ofertelor, la nivelul unuia sau mai multor contracte de
minim 256000 lei. Prin produse similare intelegandu-se ambarcatiuni. - Se va completa DUAE de catre operatorii economici
participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în
trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante.
Se vor completa si depune formularele si declaratiile din sectiunea formulare.
Operatorii economici trebuie sa mai depuna si Declaratie privind insusirea clauzelor contractuale mentionate in cadrul contractului
atasat documentatiei de atribuire sau modelul de contract cu mentiunea “Am citit si suntem de acord cu termenii si conditiile
contractuale prevazute în «Modelul de contract» din documentatia de atribuire si consimtim ca, în cazul în care oferta noastra este
stabilita ca fiind câstigatoare sa semnam contractul în conformitate cu prevederile din Documentatia de atribuire”.

III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
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Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Cerința nr. 1
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa
ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum și faptul ca are
capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Cerinta obligatorie
Modalitatea de indeplinire
Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin
completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in
tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in
clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2) Capacitatea economica si financiara
III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa
faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire:
Certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta cod CAEN

III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:
Nu

III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:
III.1.6.a) Garantie de participare:
Garantia de participare se constituie prin virament bancar în contul INCD GeoEcoMar sau printr-un instrument de garantare emis în
conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care nu se află în situaţii speciale privind autorizarea ori
supravegherea, în condiţiile legii şi va fi în cuantum de 1% din contractului. Valabilitatea garantiei de participare va fi cel puţin egală
cu perioada minimă de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la data limita de primire a ofertelor. Garanţia va fi irevocabilă.
Contul INCD GeoEcoMar in care se poate constitui garantia de participare de 1% din valoarea contractului, adică 2.560lei este:
RO95RNCB0073049976680001 deschis la BCR Sector 2.
Pentru o evaluare si raportare unitară a cuantumului aferent garanţiei de participare, echivalenta pentru o garanţie de participare
depusa in alta valuta se va face la cursul BNR comunicat la data publicării anunţului de participare in SEAP. Instrumentul de
garantare trebuie să fie irevocabil și să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima
cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si se prezinta autorităţii contractante cel
mai tarziu la data şi ora limită de depunere a ofertelor. La procedura online, dovada constituirii garantiei de participare se va posta
obligatoriu in SEAP (scanata pana la data limita de depunere a ofertelor). In cazul depunerii de oferte in asociere, garanția de
participare trebuie constituita in numele asocierii si sa menționeze că acoperă in mod solidar toți membrii grupului de operatori
economici. Garanția de participare emisa in alta limba decât romana va fi depusa în SEAP semnată cu semnătură electrunică și va fi
însoțită de traducerea autorizata în limba română.

III.1.6.b) Garantie de buna executie:
INCD GeoEcoMar a stabilit valoarea garantiei de buna executie in cuantum de 10 % din pretul fara TVA al contractului de achizitie
publica. Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau instrument de garantare emis în conditiile legii de o
societate bancara ori de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin 3, 4, 5) din Hotarârea nr.
395/2016 aplicându-se corespunzator.

III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016

III.1.9) Legislatia aplicabila:
a) Legea privind achizitiile nr 98/2016
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 19.06.2020 14:46

Pagina 4

Sistemul Electronic de Achizitii Publice
Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro
HG 395/ 2016 cu modificarile si completarile ulterioare,

III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:
III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:
Nu

III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului:
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

Sectiunea IV Procedura
IV.1 Descriere
IV.1.1 Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare:
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire:
Online

IV.1.1.b) Tipul Procedurii
Procedura simplificata
Intr-o singura etapa

IV.1.3 Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:
Ofertele trebuie depuse pentru: Contract de achizitii publice

IV.1.6 Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

IV.1.8 Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu

IV.2 Informatii administrative
IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta financiara: : RON

IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
3 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4 Prezentarea ofertei
IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
Propunerea tehnica va avea un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate a
ofertei stabilita de autoritatea contractanta. Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel încât aceasta sa respecte în totalitate
cerintele prevazute în Caietul de sarcini, asigurând posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile
prevazute în Caietul de sarcini. Propunerea tehnica va cuprinde descrierea punct cu punct a modului de îndeplinire a specificatiilor
tehnice solicitate prin caietul de sarcini.Propunerea tehnica va avea un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al
continutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei stabilita de autoritatea contractanta. Ofertantul va elabora propunerea
tehnica astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerintele prevazute în Caietul de sarcini, asigurând posibilitatea verificarii
corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile prevazute în Caietul de sarcini. Propunerea tehnica va cuprinde descrierea punct
cu punct a modului de îndeplinire a specificatiilor tehnice solicitate prin caietul de sarcini. Propunerea tehnica va avea un caracter
ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei stabilita de autoritatea
contractanta. Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerintele prevazute în Caietul de
sarcini, asigurând posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile prevazute în Caietul de sarcini.
Propunerea tehnica va cuprinde descrierea punct cu punct a modului de îndeplinire a specificatiilor tehnice solicitate prin caietul de
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sarcini. Propunerea tehnica va avea un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de
valabilitate a ofertei stabilita de autoritatea contractanta. Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel încât aceasta sa respecte
în totalitate cerintele prevazute în Caietul de sarcini, asigurând posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu
specificatiile prevazute în Caietul de sarcini. Propunerea tehnica va cuprinde descrierea punct cu punct a modului de îndeplinire a
specificatiilor tehnice solicitate prin caietul de sarcini.

IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
Se va completa Formularul 1 - Formular de oferta si Anexa la Formularul 1 - Centralizator de preturi

IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
Operatorii economici vor transmite oferta si DUAE numai in format electronic si numai pana la data si ora limita de depunere a
ofertelor prevazute in anuntul de participare. Aceste documente vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un
certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii si încarcate în SEAP în sectiunile
disponibile în sistemul informatics si numai de catre operatorii economici înregistrati. Ofertantul elaboreaza oferta în conformitate
cu prevederile documentatiei de atribuire si indica, motivat, în cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din
propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei
aplicabile. Operatorul economic depune oferta, raspunsurile la solicitarile de clarificari numai prin mijloace electronice atunci când
participa la o procedura de atribuire care se desfasoara prin intermediul SEAP. Autoritatea contractanta are dreptul sa solicite în
original orice document cu regim special a carui valabilitate este conditionata de prezentarea în aceasta forma.
Nota: In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, autoritatea contractanta
isi rezerva dreptul de a solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile
competente care pot furniza informatii in acest sens. Dovada constituirii garantiei de participare se va depune scanata si semnata cu
semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat,eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile
legii in SEAP - pana la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor indiferent de modalitatea de constituire. In cazul
eliberarii garantiei de participare de catre o banca/societate de asigurari din strainatate, instrumentul de garantare va fi redactat
intro formulare echivalenta cu un model romanesc general acceptat, insotit de traducerea autorizata in limba romana.
Se vor mai depune si umatoarele documente:
1. Opisul continand indexul documentelor depuse cu precizarea numarului paginii unde se regaseste fiecare document;
2. Imputernicire legala - semnata de catre administrator/reprezentantul legal sau un alt document legal echivalent, in cazul in care
semnatarul ofertei este altcineva decat administratorul/reprezentantul legal al firmei. Prin imputernicire se va autoriza semnatarul
ofertei sa angajeze ofertantul in procedura pentru atribuirea contractului;
3. Declaratie privind insusirea clauzelor contractuale mentionate in cadrul contractului atasat documentatiei de atribuire sau
modelul de contract cu mentiunea “Am citit si suntem de acord cu termenii si conditiile contractuale prevazute în «Modelul de
contract» din documentatia de atribuire si consimtim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind câstigatoare sa semnam
contractul în conformitate cu prevederile din Documentatia de atribuire”.
Riscurile transmiterii ofertei cad in sarcina operatorului economic. Operatorul economic nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si
modifica oferta dupa expirarea datei si orei limita stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la
procedura pentru atribuirea contractului. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de
valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta si asumata de ofertant. Pretul se cripteaza, iar documentele ce contin elemente
de pret se semnaleaza corespunzator. Documentele precizate mai sus, respectiv fisierele care vor fi încarcate în SEAP de catre
ofertant, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/împuternicit al operatorului economic în functie
de calitatea acestuia – asociat/tert/subcontractant.

Sectiunea VI Informatii suplimentare
VI.1 Aceasta achizitie este periodica
Nu
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare : -

VI.2 Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

VI.3 Informatii suplimentare
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VI.4 Proceduri de contestare
VI.4.1 Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030084; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti;
Adresa de e-mail: office@cnsc.ro; Nr de telefon: +40 213104641; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii
contractante(URL) http://www.cnsc.ro;

VI.4.3 Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
Termenele de notificare si de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 6 si art. 8 din Legea nr 101/2016

VI.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
I.N.C.D.GeoEcoMar
Adresa: Str. Dimitrie Onciul nr. 23-25;; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 024053; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucureşti;
Adresa de e-mail: gianina.rachita@geoecomar.ro; Nr de telefon: +40 212525512; Adresa web a sediului principal al
autoritatii/entitatii contractante(URL) www.geoecomar.ro;
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