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I.

FIŞA DE DATE

Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condiŃiile generale şi particulare care
guvernează această procedură si contractul care se intenŃionează a fi atribuit prin aceasta, ca singură
bază a atribuirii si încheierii contractului, indiferent care sunt condiŃiile proprii de vânzare ale
ofertantului. CondiŃiile care guvernează această procedură sunt cele cuprinse în DocumentaŃia de
atribuire. OfertanŃii au obligaŃia de a analiza cu atenŃie DocumentaŃia de Atribuire (compusă din fisa
de date a achiziŃiei, secŃiunea formulare, caiet de sarcini si secŃiunea contract de servicii care conŃine
condiŃiile contractuale obligatorii ale contractului care va fi încheiat) şi să pregătească oferta conform
tuturor prevederilor părŃilor componente ale acesteia.
Depunerea unei oferte reprezintă acceptarea expresă, scrisă si necondiŃionată, exprimată de ofertant
cu privire la toate clauzele si condiŃiile cuprinse în DocumentaŃia de atribuire, inclusiv cu privire la
clauzele contractului care va fi încheiat.
Oferta care cuprinde limitări, derogări faŃă de clauzele si condiŃiile documentaŃiei de atribuire va fi
respinsă.
Achizitor
Titlul proiectului:

Cod SMIS-CSNR
Calitatea achizitorului în cadrul
proiectului

AsociaŃia Grupul Ecologic de Colaborare – GEC Bucovina
Conservarea biodiversităŃii printr-un management integrat al
ariilor naturale protejate „FâneŃele seculare Ponoare” şi
„FâneŃele seculare Frumoasa”
36224, contract finanŃare POS Mediu, Axa proiritată 4
Beneficiar

1. INFORMAłII GENERALE
1.1 Achizitor
Denumire: AsociaŃia Grupul Ecologic de Colaborare – GEC Bucovina
Adresă de contact şi comunicare: Suceava, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, parter, cod 720066, jud.
Suceava, tel/fax:0230523810, 0722387525, 0722387524, e-mail: gecbucovina@rdslink.ro, web site:
www.gecbucovina.ro;
Persoană de contact: Beatrice Ştefănescu, Loreta Cauteş
1.2 Principala activitate a achizitorului
□ ministere ori alte autorităŃi publice centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regional
sau local
□ agenŃii
naŃionale activitate a achizitorului
1.2. Principala
□ autorităŃi locale
□ alte institutii guvernate de legea publică
□ instituŃie europeană/organizaŃie
internaŃională
■ altele (AsociaŃie fără scop lucrativ - ONG)

□
□
□
■
□
□
□
□
□
□

servicii publice centrale
apărare
ordine publică/siguranŃă naŃională
mediu
economico-financiare
sănătate
construcŃii şi amenajarea teritoriului
protecŃie socială
cultură, religie şi activităŃi recreative
educaŃie

□ activităŃi relevante
□ altele

1.3 Termen limită de depunere a ofertelor: 18 mai, ora 14:00
Data şi ora stabilită pentru deschiderea ofertelor: 18 mai, ora 14:30;
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Adresa unde se primesc ofertele şi cererile de clarificări: Suceava, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1,
parter, cod 720066, jud. Suceava, între orele 9,30 – 17,30.
1.4 Sursele de finanŃare ale contractului
Sursele de finanŃare ale contractului ce
urmează a fi atribuit

După caz, proiect/program finanŃat din
fonduri comunitare DA■ NU □

Co-finanŃat de Fondul European Dezvoltare
Regională, prin Programul OperaŃional
Sectorial Mediu 2007 - 2013 - „Investim în
mediu. Credem în viitor", Axa prioritară 4

Proiect implementat a fost selectat în
cadrul Programului OperaŃional Sectorial
Mediu 2007 – 2013, Contract
134321/20.010.2011

2. OBIECTIVELE CONTRACTULUI DE ACHIZIłIE
2.1 Descriere:
Obiectul contractului de achiziŃie servicii de elaborare a planurilor, strategiilor şi a măsurilor de
management al ariilor naturale protejate şi alte activităŃi conexe il constituie realizarea urmatoarelor:

I. Realizare studiu cu titlul: Evaluarea stadiului de conservare a speciilor şi habitatelor de importanŃă
comunitară şi/sau naŃională din aria naturală protejată “FâneŃele seculare Ponoare”;
II. Realizare studiu cu titlul: Evaluarea stadiului de conservare a speciilor şi habitatelor de importanŃă
comunitară şi/sau naŃională din aria naturală protejată “FâneŃele seculare Frumoasa”;
III. Realizare studiu cu titlul: Identificarea ameninŃărilor actuale si potenŃiale şi stabilirea măsurilor de
management în vederea menŃinerii într-o stare favorabilă de conservare a speciilor şi habitatelor de
importanŃă comunitară şi/sau naŃională din aria naturală protejată „FâneŃele seculare Ponoare”
(pentru 6 specii de plante, 1 specie amfibieni şi 3 tipuri de habitate);
IV. Realizare studiu cu titlul: Identificarea ameninŃărilor actuale si potenŃiale şi stabilirea măsurilor de
management în vederea menŃinerii într-o stare favorabilă de conservare a speciilor şi habitatelor de
importanŃă comunitară şi/sau naŃională din aria naturală protejată „FâneŃele seculare Frumoasa”
(pentru 5 specii de plante şi 1 tip de habitat);
V. Realizare “Plan de monitorizare a eficienŃei măsurilor de management în conservarea speciilor şi
habitatelor de importanŃă comunitară şi/sau naŃională din aria naturală protejată FâneŃele seculare
Ponoare” cuprinzând protocoale de monitorizare pentru cele 7 specii (6 specii plante şi 1 specie
amfibieni) şi 3 habitate;
VI. Realizare “Plan de monitorizare a eficienŃei măsurilor de management în conservarea speciilor şi
habitatelor de importanŃă comunitară şi/ sau naŃională din aria naturală protejată FâneŃele seculare
Frumoasa ” cuprinzând protocoale de monitorizare pentru cele 5 specii plante şi 1 habitat;
VII. Realizare Hartă cu date complete privind topografia şi proprietăŃile din situl natura 2000, realizarea
a 7 hărŃi de răspândire a speciilor şi a unei hărŃi de distribuŃie a habitatelor de importanŃă
comunitară şi/sau naŃională din aria naturală protejată ”FâneŃele seculare Ponoare”;
VIII. Realizare Hartă cu date complete privind topografia şi proprietăŃile din situl natura 2000, 5 hărŃi de
răspândire a speciilor şi 1 hartă de răspândire a habitatelor de importanŃă comunitară şi/sau
naŃională din aria naturală protejată ”FâneŃele seculare Frumoasa”;
IX. Realizare Plan de management, pentru aria naturală protejată ”FâneŃele seculare Ponoare”;
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X. Realizare Plan de management, pentru aria naturală protejată ”FâneŃele seculare Frumoasa”;
XI. Realizare Studiu de evaluare a impactului asupra mediului - raport de mediu care integrează
evaluarea adecvată a efectelor potenŃiale asupra ariei naturale de interes comunitar pentru situl
natura 2000 ”FâneŃele seculare Ponoare”;
XII. Realizare Studiu de evaluare a impactului asupra mediului - raport de mediu care integrează
evaluarea adecvată a efectelor potenŃiale asupra ariei naturale de interes comunitar pentru situl
natura 2000 ”FâneŃele seculare Frumoasa”.
2.2 Durata contractului:
Durata contractului incepe in ziua emiterii Ordinului de începere a contractului şi durează până la
definitivarea tuturor serviciilor dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2013.
2.3 Divizarea pe loturi: NU
2.4 Valoarea estimată a contractului: 168.000 lei fără TVA.
2.5 Nu se acceptă oferte alternative
3. LEGISLAłIA APLICABILĂ:
a) OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică,
a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată
cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare;
b) Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziŃie publică din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice si a contractelor de concesiune de servicii;
c) Ordin ANRMAP 509/2011;
d) Codul Civil al României;
Pe parcursul derulării contractului care va fi încheiat, operatorul economic contractat trebuie să aibă
în vedere si să respecte regulile obligatorii referitoare la condiŃiile de muncă şi de protecŃie a
muncii, care sunt în vigoare la nivel naŃional, respectiv cel puŃin:
•
Legea 319/2006 - Legea securităŃii si sănătăŃii in munca împreună cu normele de protecŃia
muncii;
•
HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 319/2006;
•
HG 355/2007 privind supravegherea sănătăŃii lucrătorilor;
•
Ordinul 933/508/2002 privind aprobarea Normelor Generale de protecŃia Muncii;
•
Legea 53/2003 - Codul Muncii.
4. INFORMAłII CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT ŞI STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE
Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este „PreŃul cel mai
scăzut". Va fi selectată oferta care îndeplineşte cerinŃele de calificare, este conformă şi are
preŃul cel mai scăzut.
Notă: În cazul în care două sau mai multe oferte acceptabile si conforme conŃin, în cadrul propunerii
financiare, acelaşi preŃ minim, atunci în vederea atribuirii contractului de achiziŃie publică se va
solicita respectivilor ofertanŃi, pentru departajare, o nouă propunere financiară în plic închis, caz în
care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preŃul cel mai scăzut.
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Calendarul procedurii de atribuire
DATA

ORA
00

LOCAłIA

Termen limită de solicitare a
clarificărilor de la achizitor

14.05.2012

16.

Termen limită de publicare a
clarificărilor/eratelor/răspunsurilor
la cererile de clarificări de către
achizitor
Data limită de pentru depunerea
ofertelor
Data şedinŃei de deschidere a
ofertelor
Data estimativă de semnare a
contractului
Data estimativă de începere a
prestării serviciilor

15.05.2012

16. 00

Datele
de
contact
achizitorului,
gecbucovina@rdslink.ro
www.gecbucovina.ro

18.05.2012

14. 00

Sediul achizitorului

18.05.2012

14. 30

Sediul achizitorului

31.05.2012

10. 00

Sediul achizitorului

01.06.2012

-

ale

-

5. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECłIE

Formular 3-DeclaraŃie privind neîncadrarea în situaŃiile
prevăzute la art. 181 din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr.
34/2006;
Formular 4 - DeclaraŃie cu privire la conflictul de interese;
Dacă există incertitudini referitoare la situaŃia personală a unui operator economic, achizitorul
poate solicita informaŃii direct de la autorităŃile competente.
Ofertele ale căror operatori economici ofertanŃi/asociaŃi/subcontractanŃi se încadrează în
situaŃiile prevăzute de art. 180 sau 181 ale OUG 34/2006 sau se află într-o situaŃie de
incompatibilitate sau conflict de interese, asa cum sunt acestea descrise în formularele 2, 3
sau 4 ale acestei documentaŃii, vor fi respinse si excluse din procedură.
-
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5.1.3.
SituaŃii
scadente Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
privind
îndeplinirea Pentru persoane juridice/fizice române
obligaŃiilor
exigibile
de • Prezentare situaŃii scadente in luna anterioara celei de
plată la bugetul general depunere a ofertelor privind plata obligaŃiilor către bugetul
consolidat si bugetul local. general consolidat de stat - certificat de atestare fiscala eliberate de D.G.F.P. din care să reiasă faptul că ofertantul nu
are datorii către Bugetul general consolidat, în copie certificată
pentru conformitate cu originalul;
•
Prezentare situaŃii scadente in luna anterioara celei de
depunere a ofertelor privind plata obligaŃiilor către bugetul local
- certificat de atestare fiscala - din care să reiasă faptul că
ofertantul nu are obligaŃii restante la bugetul local, în copie
certificată pentru conformitate cu originalul.
Pentru persoane juridice străine:
Documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori
apartenenŃa din punct de vedere profesional din Ńara de origine a
ofertantului precum si documente din care sa rezulte ca si-a
îndeplinit obligaŃiile de plata a impozitelor, taxelor si
contribuŃiilor către buget, traduse autorizat în limba română, in
copie certificată pentru conformitate cu originalul.
5.2 Capacitatea de exercitare a activităŃii profesionale (înregistrare) Persoane juridice române: Certificat de înregistrare emis de
Oficiul Registrului ComerŃului (pentru societăŃile comerciale)/
autorizaŃie de funcŃionare / altele echivalente, valabile la data
deschiderii ofertelor, din care să rezulte numele complet, sediul,
persoanele autorizate / obiectul de activitate/faptul ca nu a
intrat in faliment. Va fi emis cu maxim 30 de zile înainte de data
stabilită pentru deschiderea ofertelor si se va prezenta în copie
certificată pentru conformitate cu originalul.
Persoane juridice străine: Se vor prezenta documente care
dovedesc o forma de înregistrare/ atestare ori apartenenta din
punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile
legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident,
valabile la data deschiderii ofertelor, din care să rezulte numele
complet, sediul, persoanele autorizate / obiectul de
activitate/faptul ca nu a intrat in faliment. Va fi emis cu maxim
30 de zile înainte de data stabilită pentru deschiderea ofertelor.
Dacă există incertitudini referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesională a
unui operator economic, achizitorul poate solicita informaŃii direct de la autorităŃile
competente.
5.3 Situatia economico-financiara
5.3.1. InformaŃii privind
situaŃia economico
financiară

Modalitatea de îndeplinire
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2008, 2009 si 2010)
In situatia in care operatorul economic si-a inregistrat bilantul
contabil aferent anului 2011, acesta poate dovedi indeplinirea
nivelului impus si prin rapoarte la ultimii trei ani financiari
incheiati, respectiv 2011, 2010, 2009.
Formularul 5
Nivel specific minim necesar:
Ofertantul trebuie să facă dovada faptului că cifra sa medie de
afaceri din ultimii trei ani este de cel puŃin 500.000 lei. Pentru
situaŃiile financiare exprimate în alte monede se va utiliza
cursul mediu de schimb al Băncii NaŃionale a României aferent
anului pentru care se calculează.
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5.4 Capacitatea tehnică şi profesională
5.4.1. ExperienŃa în
Nivel specific minim:
domeniu
Ofertantul trebuie să facă dovada că în ultimii trei ani (socotiŃi
prin raportare la data depunerii ofertei) a prestat servicii de
elaborare studii a căror valoare cumulată rezultând din maxim
două contracte este de cel puŃin 170.000 lei (pentru contracte
exprimate în alte monede se va utiliza cursul mediu de schimb al
Băncii NaŃionale a României).
Dacă există incertitudini referitoare la capacitatea tehnica si
profesionala a unui operator economic, achizitorul poate solicita
informaŃii direct de la autorităŃile competente sau de la
beneficiarii experienŃei invocate.
5.4.2 CompetenŃe
profesionale obligatorii:

Studiile se vor realiza de către expert/organizaŃie/instituŃie
înregistrat/înregistrată în Registrul naŃional al elaboratorilor de
studii pentru protecŃia mediului (documente relevante)
5.4.3 CerinŃe minime
Pentru persoanele implicate activ in derularea contractului de
privind persoanele poziŃie prestari servicii se solicita experienŃă relevanta în studierea plantelor
cheie:
şi habitatelor şi, pentru “FâneŃele seculare Ponoare” expert în
studierea amfibienilor (herpetolog), domeniul care va fi abordat în
cadrul contractului, expert cartare cu experienta in domeniul cartării
în sistem GIS, coordonate STEREO, pe bază de ortofotoplanuri,
măsurători GPS.
CompetenŃele profesionale vor fi dovedite prin Curriculum Vitae, în
format standard european, având în anexă copiile documentelor
relevante care să ateste pregătirea în domeniu.
Prezentarea Formularelor B7a, B7b si B7c (Asigurarea cu personal,
lista persoanelor direct responsabile de îndeplinirea contractului,
precum si Curriculum Vitae al acestora în format standard european)
cu evidentierea pozitiilor: Expert cheie pozitia 1 (coordonator),
Expert cheie pozitia 2 (expert ornitolog/evaluarea păsărlor), Expert
atestat (persoană juridică sau persoană fizică contractată de
solicitant) pentru elaborare Raport de mediu şi Studiu de evaluare
adecvată, expert cartare.
Studiile se vor realiza de către un expert/organizaŃie/instituŃie
înregistrat/ înregistrată în Registrul naŃional al elaboratorilor de
rapoarte de mediu.
5.5 Standarde de asigurare a calităŃii
5.5.1. Asigurarea calităŃii Ofertantul trebuie să prezinte certificate emise de organisme
independente care atestă respectarea standardelor de asigurare a
calităŃii, respectiv ISO 9001 sau echivalent.
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6. PREZENTAREA OFERTEI
InstrucŃiuni: Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului si de asemenea,
va fi stampilat. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o
împuternicire în acest sens.
Fiecare document prezentat în copie va purta menŃiunea „conform cu originalul" si va fi semnat si
stampilat.

6.1. Limba de redactare a Limba română
ofertei
6.2. Moneda în care este
exprimat preŃul
contractului

PreŃul ofertat se va contracta în LEI. Ofertele exprimate în alte
monede vor fi evaluate la cursul de schimb al BNR valabil la data
si ora deschiderii ofertelor.

6.3. Documentele de
calificare Plic A

Se vor prezenta toate documentele solicitate în capitolul 5.

6.4. Modul de prezentare al OfertanŃii au obligaŃia întocmirii propunerii tehnice astfel încât
propunerii tehnice Plic B în procesul de evaluare informaŃiile din propunerea tehnică să
permită identificarea facilă a corespondenŃei cu specificaŃiile
tehnice minime din caietul de sarcini. Propunerea tehnică trebuie
să reflecte asumarea tuturor cerinŃelor caietului de sarcini, să
satisfacă în mod corespunzător cerinŃele caietului de sarcini si să
fie corespunzătoare acestora. Ofertele care nu sunt însoŃite de
propunerea tehnică vor fi respinse ca neconforme.
Oferta tehnică va conŃine şi graficul de realizare a sarcinilor pentru
toate serviciile ofertate.
6.5. Modul de prezentare a Propunerea financiară trebuie să fie prezentată în lei cu şi fără
ofertei financiare Plic C
TVA, cu prezentarea TVA separat si trebuie sa cuprindă: Se vor
prezenta:
1. Formularul de ofertă - Formular nr. 7.
2. Anexă cu preŃuri detaliate unitare/serviciu, şi totalul general.
PreŃurile unitare vor fi exprimate în Lei fără TVA. PreŃul total
general va fi expus fără TVA, cu TVA şi cu prezentarea TVA
separat.
Oferta financiara (fără TVA) va fi evaluata luându-se in
considerare preŃul/service şi total. PlăŃile in baza acestui
contract vor fi efectuate in lei si asa cum este stabilit in
Contractul din documentaŃia de atribuire. Preturile introduse de
către ofertant nu fac subiectul actualizării.
Cor Corectarea erorilor aritmetice
- Comisia de evaluare va corecta erorile aritmetice numai cu
acceptul ofertantului. In cazul in care ofertantul nu accepta
corecŃia acestor erori, atunci oferta va fi considerata
neconforma.
- Erorile aritmetice se corectează după cum urmează:
daca exista o discrepanta intre preŃul unitar si preŃul
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total, se ia in considerare preŃul unitar, iar preŃul total va fi
corectat corespunzător.
daca exista o discrepanta intre litere si cifre, se ia in
considerare valoarea exprimata in litere, iar valoarea exprimata
in cifre va fi corectata corespunzător.
La analizarea ofertei, Comisia de Evaluare va stabili pretul final
al ofertei dupa corectare.
6.6. Perioada minimă de
60 zile de la data stabilită pentru deschiderea ofertelor. În
valabilitate a ofertei
situaŃii excepŃionale, achizitorul poate solicita acordul
ofertanŃilor de extindere a perioadei de valabilitate a ofertei.
Cererea şi răspunsurile vor fi formulate în scris. Ofertantul poate
refuza cererea, însă în cazul în care acceptă cererea de
extindere a valabilităŃii ofertei, nu îşi poate modifica oferta.
6.7 GaranŃia de participare Nu se solicită garanŃie de participare
6.8. Modul de prezentare al Ofertele (însemnând documentele de calificare, cele ale
ofertei
propunerii tehnice şi cele ale propunerii financiare) vor fi
înaintate într-un set original şi unul de copii.
Ofertele trebuie să fie depuse folosind sistemul de plic dublu,
adică un pachet sau un plic exterior sigilat si netransparent care
să conŃină 2 (două) plicuri interioare marcate astfel: 1 exemplar
"ORIGINAL" si respectiv, 1 exemplar "COPIE" (cuprinzând în fotocopie toate documentele solicitate), fiecare sigilat si
netransparent. De asemenea, in interiorul acestor plicuri,
documentele de calificare, propunerea financiara si propunerea
tehnica vor fi incluse fiecare in plicuri separate, ce vor purta
denumirea conŃinutului.
pPe pachetul exterior se vor scrie următoarele informaŃii:
- „AsociaŃia Grupul Ecologic de Colaborare - GEC Bucovina";
- adresa: Suceava, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, parter, cod poştal
720066;
- denumirea contractului pentru atribuirea căruia se ofertează;
- denumirea ofertantului;
- cuvintele "A nu se deschide înainte de data de: 18.05.2012, ora
14:30"
6.9. Depunerea ofertelor Adresa achizitorului la care se depune oferta:
- AsociaŃia Grupul Ecologic de Colaborare - GEC Bucovina,
Suceava, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, parter, cod poştal 720066
Plicul exterior va fi însoŃit de o scrisoare de înaintare (Formular
1)
6.10. Posibilitatea
1. Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta prin solicitare
retragerii sau modificării scrisă adresată achizitorului numai înainte de data şi ora
ofertei
deschiderii ofertelor.
2.
Ofertantul poate modifica conŃinutul ofertei până la data şi
ora stabilită pentru depunerea ofertei, adresând pentru aceasta o
cerere achizitorului de retragere a ofertei în vederea modificării.
3.
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forŃa majoră, cad în
sarcina ofertantului.
4.
. Oferta depusă la o altă adresă decât cea stabilită sau oferta
depusă după data şi ora limită precizate mai sus este considerată
întârziată, va fi respinsă şi se returnează nedeschisă.
6.11. InformaŃii referitoare Conform Caietului de sarcini.
la termenele de prestare
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6.12. ModalităŃi de
contestare a deciziei
achizitorului de atribuire a
contractului de achiziŃie şi
de soluŃionare a
contestaŃiei

Decizia de atribuire a contractului de achiziŃie va putea fi
contestată în termen de maxim 3 zile de la data comunicării cu
privire la aceasta, prin adresarea unei contestaŃii scrise către
achizitor, conŃinând ceea ce se contestă, temeiurile de fapt şi de
drept pe care se întemeiază contestaŃia, precum şi documentele
probatorii.
1.2 ContestaŃia care nu respectă cerinŃele pct. 1.1 va fi respinsă
ca tardivă (dacă este depusă peste termen) sau ca neîntemeiată
(în celelalte cazuri).
1.3 Achizitorul va decide cu privire la contestaŃiei (decizia va
putea fi luată fie de către persoane din comisia de evaluare, fie
de către alte persoane) în termen de 3 zile de la primirea
contestaŃiei.
1.4 Împotriva
deciziei achizitorului, se va putea formula
contestaŃie în maxim 3 zile de la primirea comunicării cu privire
la respectiva decizie, la Judecătoria JudeŃului Suceava, cu
condiŃia înştiinŃării cu privire la aceasta a achizitorului, în
interiorul aceluiaşi termen.
Notă: formularea unei contestaŃii nu suspendă dreptul
achizitorului de a încheia contractul.
6.13. Clauzele contractuale Conform secŃiunii a IV-a, Contractul.
obligatorii
1.1

Documentele emise in alta limba decât romana trebuie sa fie însoŃite de traducerea autorizata in
limba română.
7. CRITERII DE ATRIBUIRE şi EVALUARE
Modalitatea de ofertare si de evaluare: conform regulilor de evaluare ale OUG 34/2006 si HG
925/2006, aplicate mutandis mutatis, mai puŃin în ceea ce priveşte clauzele speciale ale acestei
documentaŃii.
8. GaranŃia de bună execuŃie a contractului
GaranŃia de bună execuŃie a contractului

1.Contractantul va constitui garanŃia de bună
execuŃie a contractului în cuantum de 5% din
valoarea contractului fără TVA, sau 2,5% în
situaŃia contractanŃilor IMM.
2. GaranŃia se va constitui prin scrisoare de
garanŃie bancară, sau prin virament în contul
achizitorului: RO40 BACX 0000 0030 1121 9000,
UniCredit łiriac Bank SA, Sucursala Suceava.
Dovada garanŃiei de bună execuŃie se va constitui
şi se va depune la sediul achizitorului, în termen
de maxim 5 zile de la data stabilită pentru
semnarea contractului.
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 înfiinŃării şi dezvoltării
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întreprinderilor mici şi mijlocii, şi doreşte să
beneficieze de reducerea de 50% a cuantumului
garanŃiei de bună execuŃie, trebuie să completeze
şi să ataşeze la ofertă DeclaraŃia pe propria
răspundere privind încadrearea în catergoria IMM,
conform preverilor Legii 346/2004 şi anexelor.
Achizitorul va elibera garanŃia de bună execuŃie
conform prevederilor art. 92 alin 4 din HG
925/2006.
Solicitările de clarificări pot fi transmise de operatorii economici interesaŃi prin fax la nr. 0230-523.810
sau la adresa de e-mail gecbucobvina@rdslink.ro . Răspunsurile la solicitările de clarificări precum si
eventualele erate ale documentaŃiei de atribuire (realizate la iniŃiativa achizitorului sau a operatorilor
economici interesaŃi) vor fi comunicate tuturor operatorilor economici care au solicitat documentaŃia
de atribuire si fi afişate pe site-ul achizitorului, www.gecbucovina.ro, fără a divulga identitatea
solicitantului, la secŃiunea “Nout[‘i@. DocumentaŃia de atribuire va fi interpretată si va produce efecte
conform răspunsurilor la solicitările de clarificări si a eratelor comunicate conform paragrafului
precedent.
La şedinŃa de deschidere a ofertelor, fiecare ofertant poate fi reprezentat de câte o persoană, care va
trebui să prezinte o împuternicire în acest sens.
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