
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, Sector: -, Judet: Bucuresti; Localitate: Bucuresti; Cod Postal:
024053; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti; Adresa de e-mail: gianina.rachita@geoecomar.ro; Nr de telefon: +40 2522594; Fax:
+40  2522594;  Persoana  de  contact:  MARINELA  RACHITA;  In  Atentia:  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 3
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:
Monitor de gaze cu efect de seră - metoda de analiză fotoacustică
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: A01

 
II.1.2 Cod CPV Principal:
Analizoare de gaz (Rev.2)

 
II.1.3 Tip de contract:
Furnizare
Cumparare

 
II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
              Monitorul de gaze cu efect de sera propus spre achizitie este un echipament de monitoritorizare/analiza a gazelor, de o
acuratete ridicata,
fiabil si stabil, capabil sa masoare pâna la 5 componente gazoase simultan.

 
II.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 35000 ; Moneda: EUR

 
II.1.6) Impartire in loturi:
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Nu
 

II.2 Descriere
II.2.2 Coduri CPV secundare

 
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanta
Locul principal de executare:
Sediul sucursalei din Constanta a INCD GeoEcoMar, situata în Constanta, Blvd. Mamaia, nr. 304Sediul sucursalei din Constanta a
INCD GeoEcoMar, situata în Constanta, Blvd. Mamaia, nr. 304

 
II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Monitor de gaze cu efect de sera - metoda fotoacustica - 1 buc

 
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 : 30
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.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: 
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
autoritatii  contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I ,  în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii
ofertelor, dupa cum urmeaza:
a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
b) cazierul judiciar al operatorului economic si 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, asa cum
rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.
166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
d)  Prezentarea  Declarat ie i  pr iv ind  evi tarea  conf l ictului  de  interese  pentru  ofertant/  candidat/ofertantul
asociat/subcontractantul/tertul sustinator" - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr.98/2016 - Formularul
1
Persoanele cu functie de decizie al autoritatii contractante:
Adrian Stanica - Director General, Ana Olteanu - Director Economic, Dan Vasiliu - Responsabil Contract, Balan Sorin - Responsabil
Tehnic, Florentina Gheorghita-Consilier Juridic, Gianina Rachita-Birou Achizitii.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea
nr.98/2016.
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Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori. Documentele
justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
Nedepunerea odata cu oferta, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa
sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, constituie temei pentru solicitarea
de  clarificari  pentru  eventualele  inadvertente  de  forma  ale  informatiilor  cuprinse  in  sectiunile  DUAE,  atat  ale
ofertantului/candidatului cat si ale subcontractantului/ tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea
corespunzatoare a procedurii de atribuire.

 
III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Completare DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de
ONRC, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul
intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare în 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 si faptul ca are
capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Ofertatii vor completa toate campurile din DUAE format editabil solicitate de autoritatea contractanta. Operatorii economici vor
depune obligatoriu DUAE odata cu oferta în SEAP, semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, eliberat
de un furnizor de servicii de certificare acredita, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila conform art. 137 alin (2) lit (b) din
HG nr. 395/2016.

 
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: 
Completare DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv parti relevante din contracte
sau recomandari sau certificate constatatoare sau procese verbale sau alte documente. Acestea urmeaza sa fie prezentate, la
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor.
La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experiena similara, valoarea,
beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil.
Modalitatea de indeplinire: 
Completare DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv parti relevante din contracte
sau recomandari sau certificate constatatoare sau procese verbale sau alte documente. Acestea urmeaza sa fie prezentate, la
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor.
La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experiena similara, valoarea,
beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Informatii cu privire la subcontractanti
Modalitatea de indeplinire: 
Ofertantii vor prezenta acordul de subcontractare odata cu oferta si DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor.
Completare DUAE de catre subcontractanti cu informatiile aferente, urmand ca documentele justificative, respectiv acordul de
subcontractare  si  documentele  indicate  in  cadrul  Acordului  de  subcontractare  din  care  sa  rezulte  modul  efectiv  prin  care
subcontractantul asigura indeplinirea obligatiilor asumate, sa se solicite ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar
pentru fiecare lot intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea Autoritatii Contractante.
Se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii  subcontractanti,  completat si semnat în mod
corespunzator de catre fiecare dintre acestia.
Subcontractantii precizeaza în DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplineste mentionând numarul si data
contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare.
Daca prin subcontractant nu se îndeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii
neîncadrarii în motivele de excludere.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
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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:
Ofertantul trebuie sa constituie garantia de participare, pentru suma de 350 euro.
Valabilitate: 30 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.
Echivalenta Leu/alta valuta se va face la cursul BNR de la data publicarii anuntului de participare.
Garantia se constituie prin virament bancar în contul în contul INCD GeoEcoMar cod IBAN RO56 BRDE 426S V159 7588 4450 BRD
SECTOR 2 sau instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Instrumentul de
garantare trebuie sa
cuprinda obligatoriu prevederile art. 36 alin. 1, 2, 3, 4, 5 si 7 si art. 37 alin. 1) din Hotarârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica acordului-cadru din Legea 98/2016
privindachizitiile publice.
Dovada constituirii garantiei de participare, indiferent de modalitatea de constituire se va depune in SEAP pana la data si ora-limita
de depunere a ofertelor, scanata si semnata cu semnatura electronica extinsa.
Instrumentul de garantare trebuie sa prevada in mod expres ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv
la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
Garantia de participare se restituie sau retine, dupa caz, conform art. 37 si 38 din Hotararea nr.395/2016.

III.1.6.b) Garantie de buna executie:
Garantia de buna executie se constituie în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de catre ambele parti.
Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului, exclusiv TVA. 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
Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro
O.U.G. nr.58/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizitiilor publice Legea nr
101/2016 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
Solutionare a Contestatiilor;

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

 
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: Da
Informatii suplimentare despre licitatia electronica: -

 
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, Engleza
Moneda in care se transmite oferta financiara: : EUR

 
IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
1 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.

 
IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
Propunerea financiara va contine:
Pretul unitar si valoarea totala pentru : Monitor de gaze cu efect de sera - metoda fotoacustica – 1 buc
Preturile unitare se vor exprima în "euro", (exclusiv TVA).
Pretul total al ofertei se va exprima în "euro", (exclusiv TVA), cu maxim doua zecimale.
Preturile vor include toate taxele datorate, potrivit legislatiei în vigoare.
Oferta va fi prezentata conform – Formularul 2

 
IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
Modul  in  care  se  poate  accesa  DUAE  in  vederea  completari i  de  catre  operatori i  economici  interesati  este
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter.
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
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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 fi?ierele care vor fi încarcate în SEAP de catre ofertant, vor fi semnate cu semnatura
electronica  extinsa  a  reprezentantului  legal/împuternicit  al  operatorului  economic  în  func?ie  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

 
              Modul  in  care  se  poate  accesa  DUAE  in  vederea  completarii  de  catre  operatorii  economici  interesati  este
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter.
Referitor la clarificari:
Solicitarile de clarificari se vor adresa in limba romana sau limba engleza, prin intermediul S.E.A.P., Sectiunea ”Intrebari” din cadrul
procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in limba romana, in SEAP la Sectiunea
”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare.
Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari operatorii economici trebuie sa se inregistreze in S.E.A.P. (www.e-licitatie.ro): - ca operator
economic si ca participant la procedura de atribuire.
Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta, in limba romana, prin utilizarea facilitatilor tehnice
disponibile in SEAP (Sectiunea “Intrebari”).  Operatorii  economici vor transmite raspunsurile la clarificari si  eventualele documente
solicitate pe parcursul
evaluarii ofertelor, prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, in format
electronic, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica conform prevederilor Legii nr.
455/2001 privind semnatura electronica.
Toate documentele/inscrisurile referitoare la procedura de atribuire, transmise de catre ofertanti (oferta, solicitari de clarificari, raspunsuri
la solicitarile de clarificari) vor fi redactate in limba romana sau dupa caz in limba engleza.
Toate cerintele sunt obligatorii.
Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: conform prevederilor art. 160 si 161 din Legea nr. 98/2016.
În cazul ofertantilor de alta nationalitate decât cea româna, documentele vor fi transmise în limba engleza.
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În situatia in care, pe locul întâi in clasamentul ofertelor, sunt doua sau mai multe oferte cu pret egal, se va proceda la solicitarea de noi
oferte financiare. Solicitarea se va adresa doar ofertantilor cu oferte cu acelasi pret, declarate admisibile.
Oferta cu cel mai scazut pret, este declarata câstigatoare.

 
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 Sector 2; Localitate: Bucuresti;  Cod Postal:  024053; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321
Bucuresti; Adresa de e-mail: -Nr de telefon: +40 212525512; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL)
www.geoecomar.ro; 
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