Fisa de date
Tip anunt: Anunt de participare
Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL MUNTII MARAMURESULUI
Adresa postala: Str. 22 Decembrie, nr. 20, jud. Maramures, Localitatea: Viseu de Sus, Cod postal: 435700, Romania, Punct(e) de contact: Raluca Maria
Barbur, Tel. +40 262352216, Email: raluca.barbur@muntiimaramuresului.ro, Fax: +40 262352217, Adresa internet (URL): www.muntiimaramuresului.ro,
Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 7

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
APNMM este unitate cu personalitate juridica din structura Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva

Activitate (Activitati)
Altele: Silvicultura si alte activitati forestiere, Protectia mediului

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
contracte de servicii de elaborare - organizate pe loturi - în cadrul proiectului ”Asigurarea unui management corespunzator în cadrul Parcului
Natural Muntii Maramuresului prin conservarea biodiversitatii, monitorizare, vizitare, informare si constientizare - PM-PNMM”, SMIS-CSNR
43226

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
10 - Servicii de studii de piata si de sondaje de opinie
Locul principal de prestare: Parcul Natural Muntii Maramuresului,ROSCI0124 si ROSPA0131,respectiv 11 UAT-uri: Viseu de Sus,Viseu de
Jos,Leordina,Ruscova,Petrova,Bistra,Rona de Sus,Repedea,Moisei,Borsa,Poienile de Sub Munte
Codul NUTS: RO114 - Maramures

II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Ref: achizitie servicii de elaborare pentru:
• studii de evaluare a starii de conservare
• inventarieri
• cartografieri
• studiu socio-economic de fundamentare a masurile de conservare din planul de management, în conformitate
cu prevederile art. 2 al. (3) Directiva Habitate si art. (2) Directiva Pasari, în cadrul ariei naturale protejate
• studiu privind impactul, presiunile si amenintarile asupra habitatelor si speciilor de importanta comunitara /
nationala
• set de metodologii si planuri pentru monitorizare
• protocoale de monitorizare pentru habitate si specii de importanta comunitara / nationala aferente metodologii
si planuri pentru monitorizare
în cadrul proiectului ”Asigurarea unui management corespunzator în cadrul Parcului Natural Muntii
Maramuresului prin conservarea biodiversitatii, monitorizare, vizitare, informare si constientizare - PM-PNMM”,
SMIS-CSNR 43226
• Lot 1 - studiu socio-economic =>> Valoare totala 40,320.00 RON fara TVA, Platibila catre furnizor în RON
• Lot 2 - studiu imapact, presiuni si amenintari =>> Valoare totala 46,000.00 RON fara TVA, Platibila catre
furnizor în RON
• Lot 3 – pasari =>> Valoare totala 130,800.00 RON fara TVA, Platibila catre furnizor în RON
• Lot 4 - mamifere =>> Valoare totala 105,120.00 RON fara TVA, Platibila catre furnizor în RON
• Lot 5 - amfibieni-reptile =>> Valoare totala 12,480.00 RON fara TVA, Platibila catre furnizor în RON
• Lot 6 - pesti =>> Valoare totala 91,440.00 RON fara TVA, Platibila catre furnizor în RON
• Lot 7 - nevertebrate =>> Valoare totala 95,040.00 RON fara TVA, Platibila catre furnizor în RON
• Lot 8 - habitate =>> Valoare totala 1,084,200.00 RON fara TVA, Platibila catre furnizor în RON
• Lot 9 - plante =>> Valoare totala 63,600.00 RON fara TVA, Platibila catre furnizor în RON

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79311100-8 Servicii de elaborare de studii (Rev.2)
71354000-4 Servicii de cartografie (Rev.2)
73110000-6 Servicii de cercetare (Rev.2)
77231400-2 Servicii de inventariere a padurilor (Rev.2)
77231500-3 Servicii de monitorizare sau evaluare a padurilor (Rev.2)

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

II.1.8) Impartire in loturi
Da - unul sau mai multe loturi

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
9 studii, 7 seturi de metodologii, 22 de protocoale de monitorizare
Valoarea estimata fara TVA: 1,669,000.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
12 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
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da
Valoarea garantiei de participare este in cuantum de 1,5% din VE a contractului si reprezinta:
• Lot 1 - studiu socio-economic =>> 604,80 RON
• Lot 2 - studiu imapact, presiuni si amenintari =>> 690,00 RON
• Lot 3 – pasari =>> 1.962,00 RON
• Lot 4 - mamifere =>> 1.576,80 RON
• Lot 5 - amfibieni-reptile =>> 187,20 RON
• Lot 6 - pesti =>> 1.371,60 RON
• Lot 7 - nevertebrate =>> 1.425,60 RON
• Lot 8 - habitate =>> 16.263,00 RON
• Lot 9 - plante =>> 954,00 RON
Echivalenta pentru o garantie de participare depusa în valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a
ofertelor cu 5 zile. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei,respectiv este
de 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.
Garantia de participare va fi constituita în conformitate cu prevederile art. 86, alin (1) din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare, în forma prezentata în formularul “Scrisoare de garantie”. In conformitate cu prevederile art. 86(6) din HG 925/2006 dovada
constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Retinerea
garantiei de participare se va face în conformitate cu prevederile legale.
Contul bancar de garantii al autoritatii contractante in care se poate vira garantia de participare este RO51BRDE250SV37690052500.
Garantia de participare se restituie în conditiile prevazute de art. 88, alin 1, 2, 3 din H.G. nr. 925/2006 în contul IBAN declarat în formularul
INFORMATII GENERALE sau în situatia prevazuta de art. 88, alin 4) din H.G. nr. 925/2006 în contul IBAN declarat de ofertant în CEREREA
DE RESTITUIRE A GARANTIEI DE PARTICIPARE.

III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da
Valoarea garantiei de buna executie este in cuantum de 5% din din pretul contractului, fara TVA.
Ofertantul va constitui garantia de buna executie în termen de 5 zile de la data semnarii contractului de ambele parti. Modul de constituire a
garantiei de buna executie: - Garantia de buna executie va fi constituita în conformitate cu prevederile art. 90, alin (1) din H.G. nr. 925/2006
cu modificarile si completarile ulterioare, printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate
de asigurari în forma prezentata în formularul “Scrisoare de garantie de buna executie”, instrument care va fi prezentat autoritatii
contractante în original.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
POS Mediu,Axa4-Implem.sistem. adecvate de mngt. pentru protectia naturii,DMI-Dezvoltarea infras.si a planurilor de mngt.pentru protejarea
biodiversitatii si retelei Natura 2000,FEDR

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.1.5) Legislatia aplicabila
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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;
Cadrul legislativ pentru sectorul ”Protectia Naturii”
-OUG nr. 57/2007, actualizata prin Legea nr. 49/2011 - pentru aprobarea OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice;
-Directiva Consiliului 2009/147/EC privind conservarea pasarilor salbatice publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 20 din 26
ianuarie 2010 si Directiva Consiliului 92/43/CEE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale si a faunei si florei salbatice,
publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L 206 din 22 iulie 1992, cu modificarile si completarile ulterioare;
Cadrul legislativ privind instrumentele structurale
-Ordinul comun al ministrului Mediului nr.1415/2008 si ministrului Finantelor Publice nr.3399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor
eligibile pentru proiectele finantate în cadrul Programului Operational Sectorial Mediu 2007-2013,cu modificarile si completarile ulterioare

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
Pentru situatia personala a candidatului sau ofertantului:
Cerinta nr. 1
Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori nu trebuie sa se incadreze in situatiile
prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (incadrarea in una sau mai multe din situatiile prevazute la
art.180 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica)
Se va completa formularul: Declaratie privind eligibilitatea.
Cerinta nr. 2
Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti si ofertanti asociati nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la
art. 181 din OUG 34/2006 (incadrarea in una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, atrage excluderea
ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica)
Operatorii economici participanti la procedura in calitate de terti sustinatori nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din
procedura de atribuire conform art. 181 lit. a), c1) si d)
Se va completa formularul: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006.
Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti si ofertanti asociati au obligatia sa depuna formularele cu Informatii
generale
Se va complete formularul: Informatii generale.
Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti si ofertanti asociati au obligatia sa prezinte:
- certificat de atestare fiscala care sa ateste ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general
consolidat scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor
- certificat de taxe si impozite locale care sa ateste ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a taxelor locale, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare in Romania sau echivalent, scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere
a ofertelor.
Cerinta nr. 3
Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti si ofertanti asociati au obligatia sa depuna formularele de Declaratie
privind calitatea de participant la procedura
Se va complete formularul: Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Cerinta nr. 4
Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti si ofertanti asociati au obligatia sa depuna formularele de Certificat de
participare la licitatie cu oferta independenta
Se va complete formularul: Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
Cerinta nr. 5
Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti nu trebuie sa se
incadreze in situatiile prevazute de art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 (incadrarea in una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 69^1 din
O.U.G. nr. 34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica)
Se va completa formularul: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006.
Persoane cu functie de decizie in cadrul RNP Romsilva APNMM: Catalina Maria Bogdan, Alin Sebastian Birda, Raluca Maria Barbur,
Gabriel Gheorghe Covaza, Cristina Pop, Horia Grosu, Tiprean Podut.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Pentru capacitatea de exercitare a activitatii profesionale:
Cerinta nr. 1
Ofertantul are obligatia sa fie legal inregistrat si sa aiba dreptul de a presta serviciile solicitate prin caietul de sarcini.
Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti, ofertanti asociati au obligatia sa prezinte Certificat constatator eliberat
de O.N.R.C. in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru ,,conformitate cu originalul" de catre reprezentatul
legal al firmei ofertante. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara
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Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Pentru Cifra de Afaceri
Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti,
ofertanti asociati, trebuie sa prezinte informatii privind cifra medie de afaceri
globala din ultimii 3 ani (nu se va lua in considerare anul in curs).
Pentru echivalenta lei/alta valuta se va tine cont de cursul mediu anual
lei/alta valuta comunicat de BNR.
Pentru valuta de tip euro se vor utiliza urmatoarele valori:
2011 - 1 euro= 4,2379 lei
2012 - 1 euro= 4,4560 lei
2013 - 1 euro= 4,4189 lei
Pentru alte monede decat euro, valorile cifrei de afaceri se vor exprima in
lei/valuta, la cursul de schimb mediu anual lei/ alta valuta comunicat de
BNR.

Pentru Cifra de Afaceri
Cerinta nr. 1
Se va completa formularul: Informatii generale.

In vederea indeplinirii cerintei de calificare privind cifra de afaceri
operatorii economici participanti la procedura in calitate de
ofertanti, ofertanti asociati,au obligatia sa prezinte: bilanturile
contabile (inclusiv contul de profit si pierdere) aferente anilor
2011 si 2012, vizate si inregistrate, conform prevederilor legale
in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si
stampilata pentru ,,conformitate cu originalul" de catre
reprezentatul legal al firmei ofertante, iar pentru anul 2013 vor fi
admise orice documente in sustinerea cifrei de afaceri.
Autoritatea Contractanta accepta prezentarea oricaror altor
Niveluri minime necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate documente in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare.
Pentru fiecare lot ofertat, cifra medie globala de afaceri pe ultimii 3 ani
Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta
trebuie sa fie cel putin egala cu de doua ori valoarea estimata a lotului
traducerea autorizata si legalizata a documentelor solicitate mai
respectiv (2 x VE).
sus. În masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este
Lot 1 - studiu socio-economic =>> Valoare totala 80,640.00 RON fara TVA prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit
Lot 2 - studiu imapact, presiuni si amenintari =>> Valoare totala 92,000.00
operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente
RON fara TVA
edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei
Lot 3 – pasari =>> Valoare totala 261,600.00 RON fara TVA
economice si financiare a operatorului economic, in vederea
Lot 4 - mamifere =>> Valoare totala 210,240.00 RON fara TVA
verificarii indeplinirii cerintelor solicitate.
Lot 5 - amfibieni-reptile =>> Valoare totala 24,960.00 RON fara TVA
Lot 6 - pesti =>> Valoare totala 182,880.00 RON fara TVA
În cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si
Lot 7 - nevertebrate =>> Valoare totala 190,080.00 RON fara TVA
financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta
Lot 8 - habitate =>> Valoare totala 2.168.400,00 RON fara TVA
persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de
Lot 9 - plante =>> Valoare totala 127,200.00 RON fara TVA
care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament
ferm al persoanei respective, in conformitate cu legislatia in
vigoare, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la
dispozitia ofertantului resursele financiare invocate.
Se va completa formularul: Angajament privind sustinerea
financiara a ofertantului/candidatului/grupului de operatori
economici.

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Pentru Experienta similara
Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti,
ofertanti asociati, trebuie sa prezinte informatii privind lista principalelor
servicii prestate in ultimii 3 ani.
Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/alta valuta
comunicat de BCE.

Pentru Experienta similara
Cerinta nr. 1
Se va completa formularul: Lista principalelor servicii prestate in
ultimii 3 ani.

In vederea indeplinirii cerintei de calificare privind lista
principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani operatorii economici
Niveluri minime necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate participanti la procedura in calitate de ofertanti, ofertanti asociati,
Pentru fiecare lot ofertat, formularul Lista principalelor servicii prestate in
au obligatia sa prezinte pentru contractul sau contractele
ultimii 3 ani, trebuie sa contina minim un contract prin care ofertantul va face cumulate, care sustin indeplinirea acestei cerinte:
dovada prestarii de servicii similare, in valoare de cel putin egala cu
- formularul Experienta similara
valoarea estimata a lotului respectiv sau maxim 3 contracte de servicii cu
- certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate
obiecte similare, ale caror valori cumulate indeplinesc nivelul minim solicitat. ori de catre clientul beneficiar, din care sa reiasa valori, perioade
Lot 1 - studiu socio-economic =>> Valoare totala 40,320.00 RON fara TVA de prestare, beneficiari.
Lot 2 - studiu imapact, presiuni si amenintari =>> Valoare totala 46,000.00
Se va completa formularul: Experienta similara.
RON fara TVA
Se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate
Lot 3 – pasari =>> Valoare totala 130,800.00 RON fara TVA
de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, din care sa reiasa
Lot 4 - mamifere =>> Valoare totala 105,120.00 RON fara TVA
valori, perioade de prestare, beneficiari.
Lot 5 - amfibieni-reptile =>> Valoare totala 12,480.00 RON fara TVA
Lot 6 - pesti =>> Valoare totala 91,440.00 RON fara TVA
În cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica
Lot 7 - nevertebrate =>> Valoare totala 95,040.00 RON fara TVA
invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci
Lot 8 - habitate =>> Valoare totala 1,084,200.00 RON fara TVA
acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza,
Lot 9 - plante =>> Valoare totala 63,600.00 RON fara TVA
de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei
respective, in conformitate cu legislatia in vigoare, prin care
aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului
resursele tehnice si profesionale invocate.
Se va completa formularul: Angajament privind sustinerea
tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului/grupului de
operatori economici.
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Pentru Utilaje, instalatii, echipamente tehnice
Cerinta nr. 1
Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti,
ofertanti asociati, trebuie sa prezinte informatii privind accesul la resurse
tehnice (echipamente tehnice, software si de logistica) necesare realizarii
obiectului serviciilor prezentate in caietele de sarcini organizate pe loturi.
Niveluri minime necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru fiecare lot ofertat, formularul Lista de echipamentele tehnice,
software si de logistica de care dispune operatorul economic pentru
indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii, trebuie sa contina
minim urmatoarele resurse tehnice, dupa cum urmeaza:
Lot 1 - studiu socio-economic
-calculatoare/laptop-uri – 1 bucata
-masini – 1 bucata
Lot 2 - studiu imapact, presiuni si amenintari
-calculatoare/laptop-uri – 1 bucata
-sisteme GPS – 1 bucata
-ma sini – 1 bucata
Lot 3 – pasari
-calculatoare/laptop-uri – 2 bucati
-sisteme GPS – 2 bucati
-masini – 1 bucata (din care minim 1 bucata cu tractiune 4x4)
Lot 4 - mamifere
-calculatoare/laptop-uri – 2 bucati
-sisteme GPS – 2 bucati
-masini – 1 bucata (din care minim 1 bucata cu tractiune 4x4)
Lot 5 - amfibieni-reptile
-calculatoare/laptop-uri – 2 bucati
-sisteme GPS – 2 bucati
-masini – 1 bucata (din care minim 1 bucata cu tractiune 4x4)
Lot 6 - pesti
-calculatoare/laptop-uri – 2 bucati
-sisteme GPS – 2 bucati
-masini – 1 bucata (din care minim 1 bucata cu tractiune 4x4)
-aparat omologat pentru electro-fishing – 1 bucata
Lot 7 - nevertebrate
-calculatoare/laptop-uri – 2 bucati
-sisteme GPS – 2 bucati
-masini – 1 bucata (din care minim 1 bucata cu tractiune 4x4)
Lot 8 - habitate
-calculatoare/laptop-uri – 10 bucati
-sisteme GPS – 10 bucati
-licente software GIS – 2 bucati (capabile sa genereze si sa opereze cu
formate de tipul File Geodatabase, produs de compania ESRI sau produse
compatibile cu acest software GIS)
-masini – 4 bucati (din care minim 2 bucati cu tractiune 4x4)
Lot 9 - plante
-calculatoare/laptop-uri – 2 bucati
-sisteme GPS – 2 bucati
-masini – 1 bucata (din care minim 1cu tractiune 4x4)
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Pentru Utilaje, instalatii, echipamente tehnice
Cerinta nr. 1
Se va completa formularul: Lista de echipamentele tehnice,
software si de logistica de care dispune operatorul economic
pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.
In vederea indeplinirii cerintei de calificare privind lista de
echipamentele tehnice, software si de logistica operatorii
economici participanti la procedura in calitate de ofertanti,
ofertanti asociati, au obligatia sa prezinte pentru resursele
tehnice mentionate, care sustin indeplinirea acestei cerinte:
- documente care demonstreaza existenta unui drept de
proprietate
- sau documente care demonstreaza existenta unui drept de
folosinta pt. resursele ce nu sunt in proprietatea ofertantului
- sau documente de tip contract sau precontract de inchiriere
- sau angajament care sa certifice faptul ca in perioada executiei
ofertantul va dispune de echipamentele solicitate
Pentru dreptul de proprietate, dreptul de folosinta, inchiriere se
vor prezenta copii legalizate sau copii lizibile semnate si
stampilate pentru ,,conformitate cu originalul" de catre
reprezentatul legal al firmei ofertante, dupa contracte, facturi sau
alte documente, dupa caz.
Pentru angajament se va prezenta documentul in original.
Se vor prezenta documente din care sa reiasa accesul la
resursele tehnice (echipamente tehnice, software si de logistica)
necesare realizarii obiectului serviciilor solicitate.
În cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica
invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci
acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza,
de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei
respective, in conformitate cu legislatia in vigoare, prin care
aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului
resursele tehnice si profesionale invocate.
Se va completa formularul: Angajament privind sustinerea
tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului/grupului de
operatori economici.
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Pentru Capacitatea profesionala/ Personal
Cerinta nr. 1
Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti,
ofertanti asociati, trebuie sa prezinte informatii privind personalul (expertii
si/sau specialistii) implicat direct in indeplinirea serviciilor prezentate in
caietele de sarcini organizate pe loturi.

Pentru Capacitatea profesionala/ Personal
Cerinta nr. 1
Se va completa formularul: Lista personalul implicat direct in
indeplinirea contractului de servicii.

In vederea indeplinirii cerintei de calificare privind lista personalul
implicat direct in indeplinirea contractului de servicii operatorii
Niveluri minime necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate economici participanti la procedura in calitate de ofertanti,
Pentru fiecare lot ofertat, formularul Lista personalul implicat direct in
ofertanti asociati, au obligatia sa prezinte pentru fiecare dintre
indeplinirea contractului de servicii, trebuie sa contina min. urmatoarele
resursele umane (personal) mentionate, care sustin indeplinirea
resurse umane (personal), dupa cum urmeaza:
acestei cerinte:
Lot 1 - studiu socio-economic
- formularul CV, document in original, semnat de expertul si/sau
Numar minim de experti necesari in proiect – 2 experti, din care:
specialistul nominalizat
-minim 1 specialist in sociologie, cu studii superioare, cu experienta
- copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata
generala in domeniul studiilor de cel putin 5 ani si experienta specifica in
pentru ,,conformitate cu originalul" de catre reprezentatul legal al
analiza comunitatilor locale de cel putin 3 ani
firmei ofertante, dupa diploma de licenta si optional dupa cursuri
-minim 1 specialist in comunicare, relatii publice, cresterea gradului de
de specialitate, master etc., dupa caz, daca au fost mentionate
informare/constientizare a comunitatilor locale, cu studii superioare, cu
in CV
experienta generala in domeniul studiilor de cel putin 5 ani si experienta
- formularul Declaratie de disponibilitate, document in original,
specifica in munca cu comunitati locale (campanii, evenimente, concursuri, semnat de expertul si/sau specialistul nominalizat
etc) de cel putin 3 ani
Se va completa formularul: CV pentru fiecare expert si/sau
specialist.
Se vor prezenta, pentru fiecare expert si/sau specialist, copii
dupa diplome de licenta si optional dupa cursuri de specialitate,
master etc., dupa caz, daca au fost mentionate in CV.
Se va completa formularul: Declaratie de disponibilitate pentru
fiecare expert si/sau specialist.
În cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica
invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci
acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza,
de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei
respective, in conformitate cu legislatia in vigoare, prin care
aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului
resursele tehnice si profesionale invocate.
Se va completa formularul: Angajament privind sustinerea
tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului/grupului de
operatori economici.
Pentru Capacitatea profesionala/ Personal
Cerinta nr. 1
Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti,
ofertanti asociati, trebuie sa prezinte informatii privind personalul (expertii
si/sau specialistii) implicat direct in indeplinirea serviciilor prezentate in
caietele de sarcini organizate pe loturi.

Pentru Capacitatea profesionala/ Personal
Cerinta nr. 1
Se va completa formularul: Lista personalul implicat direct in
indeplinirea contractului de servicii.

In vederea indeplinirii cerintei de calificare privind lista personalul
implicat direct in indeplinirea contractului de servicii operatorii
Niveluri minime necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate economici participanti la procedura in calitate de ofertanti,
Pentru fiecare lot ofertat, formularul Lista personalul implicat direct in
ofertanti asociati, au obligatia sa prezinte pentru fiecare dintre
indeplinirea contractului de servicii, trebuie sa contina min. urmatoarele
resursele umane (personal) mentionate, care sustin indeplinirea
resurse umane (personal), dupa cum urmeaza:
acestei cerinte:
Lot 2 - studiu imapact, presiuni si amenintari
- formularul CV, document in original, semnat de expertul si/sau
Numar minim de experti necesari in proiect – 3 experti, din care:
specialistul nominalizat
-minim 1 specialist in ecologie, cu studii superioare, cu experienta generala - copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata
in domeniul studiilor de cel putin 5 ani si experienta specifica in evaluarea
pentru ,,conformitate cu originalul" de catre reprezentatul legal al
starii de conservare a speciilor si habitatelor de cel putin 3 ani
firmei ofertante, dupa diploma de licenta si optional dupa cursuri
-minim 1 specialist in silvicultura si exploatari forestiere, cu studii superioare, de specialitate, master etc., dupa caz, daca au fost mentionate
cu experienta generala in domeniul studiilor de cel putin 5 ani si experienta in CV
specifica in conducerea, ingrijirea si regenerarea arboretelor de cel putin 3
- formularul Declaratie de disponibilitate, document in original,
ani
semnat de expertul si/sau specialistul nominalizat
-minim 1 specialist in sociologie, cu studii superioare, cu experienta
generala in domeniul studiilor de cel putin 3 ani
Se va completa formularul: CV pentru fiecare expert si/sau
specialist.
Se vor prezenta, pentru fiecare expert si/sau specialist, copii
dupa diplome de licenta si optional dupa cursuri de specialitate,
master etc., dupa caz, daca au fost mentionate in CV.
Se va completa formularul: Declaratie de disponibilitate pentru
fiecare expert si/sau specialist.
În cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica
invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci
acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza,
de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei
respective, in conformitate cu legislatia in vigoare, prin care
aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului
resursele tehnice si profesionale invocate.
Se va completa formularul: Angajament privind sustinerea
tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului/grupului de
operatori economici.
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Pentru Capacitatea profesionala/ Personal
Cerinta nr. 1
Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti,
ofertanti asociati, trebuie sa prezinte informatii privind personalul (expertii
si/sau specialistii) implicat direct in indeplinirea serviciilor prezentate in
caietele de sarcini organizate pe loturi.

Pentru Capacitatea profesionala/ Personal
Cerinta nr. 1
Se va completa formularul: Lista personalul implicat direct in
indeplinirea contractului de servicii.

In vederea indeplinirii cerintei de calificare privind lista personalul
implicat direct in indeplinirea contractului de servicii operatorii
Niveluri minime necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate economici participanti la procedura in calitate de ofertanti,
Pentru fiecare lot ofertat, formularul Lista personalul implicat direct in
ofertanti asociati, au obligatia sa prezinte pentru fiecare dintre
indeplinirea contractului de servicii, trebuie sa contina min. urmatoarele
resursele umane (personal) mentionate, care sustin indeplinirea
resurse umane (personal), dupa cum urmeaza:
acestei cerinte:
Lot 3 – pasari
- formularul CV, document in original, semnat de expertul si/sau
Numar minim de experti necesari in proiect – 3 experti, din care:
specialistul nominalizat
-minim 2 specialisti in biologie/ecologie, cu studii superioare, cu experienta - copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata
generala in domeniul studiilor de cel putin 5 ani si experienta specifica in
pentru ,,conformitate cu originalul" de catre reprezentatul legal al
studiul pasarilor de cel putin 3 ani
firmei ofertante, dupa diploma de licenta si optional dupa cursuri
-minim 1 specialist GIS, cu studii superioare, cu experienta generala in
de specialitate, master etc., dupa caz, daca au fost mentionate
domeniul studiilor de cel putin 3 ani si experienta specifica in domeniul GIS in CV
de cel putin 3 ani
- formularul Declaratie de disponibilitate, document in original,
semnat de expertul si/sau specialistul nominalizat
Se va completa formularul: CV pentru fiecare expert si/sau
specialist.
Se vor prezenta, pentru fiecare expert si/sau specialist, copii
dupa diplome de licenta si optional dupa cursuri de specialitate,
master etc., dupa caz, daca au fost mentionate in CV.
Se va completa formularul: Declaratie de disponibilitate pentru
fiecare expert si/sau specialist.
În cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica
invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci
acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza,
de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei
respective, in conformitate cu legislatia in vigoare, prin care
aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului
resursele tehnice si profesionale invocate.
Se va completa formularul: Angajament privind sustinerea
tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului/grupului de
operatori economici.
Pentru Capacitatea profesionala/ Personal
Cerinta nr. 1
Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti,
ofertanti asociati, trebuie sa prezinte informatii privind personalul (expertii
si/sau specialistii) implicat direct in indeplinirea serviciilor prezentate in
caietele de sarcini organizate pe loturi.

Pentru Capacitatea profesionala/ Personal
Cerinta nr. 1
Se va completa formularul: Lista personalul implicat direct in
indeplinirea contractului de servicii.

In vederea indeplinirii cerintei de calificare privind lista personalul
implicat direct in indeplinirea contractului de servicii operatorii
Niveluri minime necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate economici participanti la procedura in calitate de ofertanti,
Pentru fiecare lot ofertat, formularul Lista personalul implicat direct in
ofertanti asociati, au obligatia sa prezinte pentru fiecare dintre
indeplinirea contractului de servicii, trebuie sa contina min. urmatoarele
resursele umane (personal) mentionate, care sustin indeplinirea
resurse umane (personal), dupa cum urmeaza:
acestei cerinte:
Lot 4 - mamifere
- formularul CV, document in original, semnat de expertul si/sau
Numar minim de experti necesari in proiect – 3 experti, din care:
specialistul nominalizat
-minim 1 specialisti in biologie/ecologie, cu studii superioare, cu experienta - copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata
generala in domeniul studiilor de cel putin 5 ani si experienta specifica in
pentru ,,conformitate cu originalul" de catre reprezentatul legal al
studiul mamiferelor de cel putin 3 ani
firmei ofertante, dupa diploma de licenta si optional dupa cursuri
-minim 1 specialisti in biologie/ecologie, cu studii superioare, cu experienta de specialitate, master etc., dupa caz, daca au fost mentionate
generala in domeniul studiilor de cel putin 5 ani
in CV
-minim 1 specialist GIS, cu studii superioare, cu experienta generala in
- formularul Declaratie de disponibilitate, document in original,
domeniul studiilor de cel putin 3 ani si experienta specifica in domeniul GIS semnat de expertul si/sau specialistul nominalizat
de cel putin 3 ani
Se va completa formularul: CV pentru fiecare expert si/sau
specialist.
Se vor prezenta, pentru fiecare expert si/sau specialist, copii
dupa diplome de licenta si optional dupa cursuri de specialitate,
master etc., dupa caz, daca au fost mentionate in CV.
Se va completa formularul: Declaratie de disponibilitate pentru
fiecare expert si/sau specialist.
În cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica
invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci
acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza,
de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei
respective, in conformitate cu legislatia in vigoare, prin care
aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului
resursele tehnice si profesionale invocate.
Se va completa formularul: Angajament privind sustinerea
tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului/grupului de
operatori economici.
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Pentru Capacitatea profesionala/ Personal
Cerinta nr. 1
Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti,
ofertanti asociati, trebuie sa prezinte informatii privind personalul (expertii
si/sau specialistii) implicat direct in indeplinirea serviciilor prezentate in
caietele de sarcini organizate pe loturi.

Pentru Capacitatea profesionala/ Personal
Cerinta nr. 1
Se va completa formularul: Lista personalul implicat direct in
indeplinirea contractului de servicii.

In vederea indeplinirii cerintei de calificare privind lista personalul
implicat direct in indeplinirea contractului de servicii operatorii
Niveluri minime necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate economici participanti la procedura in calitate de ofertanti,
Pentru fiecare lot ofertat, formularul Lista personalul implicat direct in
ofertanti asociati, au obligatia sa prezinte pentru fiecare dintre
indeplinirea contractului de servicii, trebuie sa contina minim urmatoarele
resursele umane (personal) mentionate, care sustin indeplinirea
resurse umane (personal), dupa cum urmeaza:
acestei cerinte:
Lot 5 - amfibieni-reptile
- formularul CV, document in original, semnat de expertul si/sau
Numar minim de experti necesari in proiect – 2 experti, din care:
specialistul nominalizat
-minim 2 specialisti in biologie/ecologie, cu studii superioare, cu experienta - copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata
generala in domeniul studiilor de cel putin 5 ani si experienta specifica in
pentru ,,conformitate cu originalul" de catre reprezentatul legal al
studiul amfibienilor si reptilelor de cel putin 3 ani
firmei ofertante, dupa diploma de licenta si optional dupa cursuri
de specialitate, master etc., dupa caz, daca au fost mentionate
in CV
- formularul Declaratie de disponibilitate, document in original,
semnat de expertul si/sau specialistul nominalizat
Se va completa formularul: CV pentru fiecare expert si/sau
specialist.
Se vor prezenta, pentru fiecare expert si/sau specialist, copii
dupa diplome de licenta si optional dupa cursuri de specialitate,
master etc., dupa caz, daca au fost mentionate in CV.
Se va completa formularul: Declaratie de disponibilitate pentru
fiecare expert si/sau specialist.
În cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica
invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci
acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza,
de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei
respective, in conformitate cu legislatia in vigoare, prin care
aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului
resursele tehnice si profesionale invocate.
Se va completa formularul: Angajament privind sustinerea
tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului/grupului de
operatori economici.
Pentru Capacitatea profesionala/ Personal
Cerinta nr. 1
Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti,
ofertanti asociati, trebuie sa prezinte informatii privind personalul (expertii
si/sau specialistii) implicat direct in indeplinirea serviciilor prezentate in
caietele de sarcini organizate pe loturi.

Pentru Capacitatea profesionala/ Personal
Cerinta nr. 1
Se va completa formularul: Lista personalul implicat direct in
indeplinirea contractului de servicii.

In vederea indeplinirii cerintei de calificare privind lista personalul
implicat direct in indeplinirea contractului de servicii operatorii
Niveluri minime necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate economici participanti la procedura in calitate de ofertanti,
Pentru fiecare lot ofertat, formularul Lista personalul implicat direct in
ofertanti asociati, au obligatia sa prezinte pentru fiecare dintre
indeplinirea contractului de servicii, trebuie sa contina minim urmatoarele
resursele umane (personal) mentionate, care sustin indeplinirea
resurse umane (personal), dupa cum urmeaza:
acestei cerinte:
Lot 6 - pesti
- formularul CV, document in original, semnat de expertul si/sau
Numar minim de experti necesari in proiect – 3 experti, din care:
specialistul nominalizat
-minim 2 specialisti in biologie/ecologie, cu studii superioare, cu experienta - copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata
generala in domeniul studiilor de cel putin 5 ani si experienta specifica in
pentru ,,conformitate cu originalul" de catre reprezentatul legal al
studiul pestilor de cel putin 3 ani
firmei ofertante, dupa diploma de licenta si optional dupa cursuri
-minim 1 specialist GIS, cu studii superioare, cu experienta generala in
de specialitate, master etc., dupa caz, daca au fost mentionate
domeniul studiilor de cel putin 3 ani si experienta specifica in domeniul GIS in CV
de cel putin 3 ani
- formularul Declaratie de disponibilitate, document in original,
semnat de expertul si/sau specialistul nominalizat
Se va completa formularul: CV pentru fiecare expert si/sau
specialist.
Se vor prezenta, pentru fiecare expert si/sau specialist, copii
dupa diplome de licenta si optional dupa cursuri de specialitate,
master etc., dupa caz, daca au fost mentionate in CV.
Se va completa formularul: Declaratie de disponibilitate pentru
fiecare expert si/sau specialist.
În cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica
invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci
acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza,
de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei
respective, in conformitate cu legislatia in vigoare, prin care
aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului
resursele tehnice si profesionale invocate.
Se va completa formularul: Angajament privind sustinerea
tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului/grupului de
operatori economici.
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Pentru Capacitatea profesionala/ Personal
Cerinta nr. 1
Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti,
ofertanti asociati, trebuie sa prezinte informatii privind personalul (expertii
si/sau specialistii) implicat direct in indeplinirea serviciilor prezentate in
caietele de sarcini organizate pe loturi.

Pentru Capacitatea profesionala/ Personal
Cerinta nr. 1
Se va completa formularul: Lista personalul implicat direct in
indeplinirea contractului de servicii.

In vederea indeplinirii cerintei de calificare privind lista personalul
implicat direct in indeplinirea contractului de servicii operatorii
Niveluri minime necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate economici participanti la procedura in calitate de ofertanti,
Pentru fiecare lot ofertat, formularul Lista personalul implicat direct in
ofertanti asociati, au obligatia sa prezinte pentru fiecare dintre
indeplinirea contractului de servicii, trebuie sa contina minim urmatoarele
resursele umane (personal) mentionate, care sustin indeplinirea
resurse umane (personal), dupa cum urmeaza:
acestei cerinte:
Lot 7 - nevertebrate
- formularul CV, document in original, semnat de expertul si/sau
Numar minim de experti necesari in proiect – 3 experti, din care:
specialistul nominalizat
-minim 1 specialist in biologie/ecologie, cu studii superioare, cu experienta
- copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata
generala in domeniul studiilor de cel putin 5 ani si experienta specifica in
pentru ,,conformitate cu originalul" de catre reprezentatul legal al
studiul coleopterelor, ortopterelor si lepidopterelor de cel putin 3 ani
firmei ofertante, dupa diploma de licenta si optional dupa cursuri
-minim 1 specialist in biologie/ecologie, cu studii superioare, cu experienta
de specialitate, master etc., dupa caz, daca au fost mentionate
generala in domeniul studiilor de cel putin 5 ani si experienta specifica in
in CV
studiul gastropodelor de cel putin 3 ani
- formularul Declaratie de disponibilitate, document in original,
-minim 1 specialist GIS, cu studii superioare, cu experienta generala in
semnat de expertul si/sau specialistul nominalizat
domeniul studiilor de cel putin 3 ani si experienta specifica in domeniul GIS
de cel putin 3 ani
Se va completa formularul: CV pentru fiecare expert si/sau
specialist.
Se vor prezenta, pentru fiecare expert si/sau specialist, copii
dupa diplome de licenta si optional dupa cursuri de specialitate,
master etc., dupa caz, daca au fost mentionate in CV.
Se va completa formularul: Declaratie de disponibilitate pentru
fiecare expert si/sau specialist.
În cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica
invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci
acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza,
de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei
respective, in conformitate cu legislatia in vigoare, prin care
aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului
resursele tehnice si profesionale invocate.
Se va completa formularul: Angajament privind sustinerea
tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului/grupului de
operatori economici.
Pentru Capacitatea profesionala/ Personal
Cerinta nr. 1
Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti,
ofertanti asociati, trebuie sa prezinte informatii privind personalul (expertii
si/sau specialistii) implicat direct in indeplinirea serviciilor prezentate in
caietele de sarcini organizate pe loturi.

Pentru Capacitatea profesionala/ Personal
Cerinta nr. 1
Se va completa formularul: Lista personalul implicat direct in
indeplinirea contractului de servicii.

In vederea indeplinirii cerintei de calificare privind lista personalul
implicat direct in indeplinirea contractului de servicii operatorii
Niveluri minime necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate economici participanti la procedura in calitate de ofertanti,
Pentru fiecare lot ofertat, formularul Lista personalul implicat direct in
ofertanti asociati, au obligatia sa prezinte pentru fiecare dintre
indeplinirea contractului de servicii, trebuie sa contina minim urmatoarele
resursele umane (personal) mentionate, care sustin indeplinirea
resurse umane (personal), dupa cum urmeaza:
acestei cerinte:
Lot 8 - habitate
- formularul CV, document in original, semnat de expertul si/sau
Numar minim de experti necesari in proiect – 12 experti, din care:
specialistul nominalizat
-minim 5 specialisti in silvicultura, cu studii superioare cu experienta
- copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata
generala in domeniul studiilor de cel putin 4 ani si experienta specifica in
pentru ,,conformitate cu originalul" de catre reprezentatul legal al
domeniul amenajarii padurilor de cel putin 3 ani
firmei ofertante, dupa diploma de licenta si optional dupa cursuri
-minim 3 specialisti in silvicultura, cu studii superioare, cu experienta
de specialitate, master etc., dupa caz, daca au fost mentionate
generala in domeniul studiilor de cel putin 2 ani si experienta specifica in
in CV
domeniul managementului forestier, monitorizare forestiera, reconstructie
- formularul Declaratie de disponibilitate, document in original,
ecologica de cel putin 2 ani
semnat de expertul si/sau specialistul nominalizat
-minim 3 specialisti in domeniile botanicii, fitosociologiei si/sau ecologiei
vegetale, cu studii superioare, cu experienta generala in domeniul studiilor
Se va completa formularul: CV pentru fiecare expert si/sau
de cel putin 5 ani si experienta specifica in domeniile botanicii, fitosociologiei specialist.
si/sau ecologiei vegetale de cel putin 3 ani
Se vor prezenta, pentru fiecare expert si/sau specialist, copii
-minim 1 specialist GIS, cu studii superioare, cu experienta generala in
dupa diplome de licenta si optional dupa cursuri de specialitate,
domeniul studiilor de cel putin 3 ani si experienta specifica in domeniul GIS master etc., dupa caz, daca au fost mentionate in CV.
de cel putin 3 ani
Se va completa formularul: Declaratie de disponibilitate pentru
fiecare expert si/sau specialist.
În cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica
invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci
acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza,
de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei
respective, in conformitate cu legislatia in vigoare, prin care
aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului
resursele tehnice si profesionale invocate.
Se va completa formularul: Angajament privind sustinerea
tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului/grupului de
operatori economici.
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Pentru Capacitatea profesionala/ Personal
Cerinta nr. 1
Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti,
ofertanti asociati, trebuie sa prezinte informatii privind personalul (expertii
si/sau specialistii) implicat direct in indeplinirea serviciilor prezentate in
caietele de sarcini organizate pe loturi.

Pentru Capacitatea profesionala/ Personal
Cerinta nr. 1
Se va completa formularul: Lista personalul implicat direct in
indeplinirea contractului de servicii.

In vederea indeplinirii cerintei de calificare privind lista personalul
implicat direct in indeplinirea contractului de servicii operatorii
Niveluri minime necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate economici participanti la procedura in calitate de ofertanti,
Pentru fiecare lot ofertat, formularul Lista personalul implicat direct in
ofertanti asociati, au obligatia sa prezinte pentru fiecare dintre
indeplinirea contractului de servicii, trebuie sa contina minim urmatoarele
resursele umane (personal) mentionate, care sustin indeplinirea
resurse umane (personal), dupa cum urmeaza:
acestei cerinte:
Lot 9 - plante
- formularul CV, document in original, semnat de expertul si/sau
Numar minim de experti necesari in proiect – 3 experti, din care:
specialistul nominalizat
-minim 2 specialisti in biologie/ecologie, cu studii superioare, cu experienta - copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata
generala in domeniul studiilor de cel putin 5 ani si experienta specifica in
pentru ,,conformitate cu originalul" de catre reprezentatul legal al
studiul plantelor de cel putin 3 ani
firmei ofertante, dupa diploma de licenta si optional dupa cursuri
-minim 1 specialist GIS, cu studii superioare, cu experienta generala in
de specialitate, master etc., dupa caz, daca au fost mentionate
domeniul studiilor de cel putin 3 ani si experienta specifica in domeniul GIS in CV
de cel putin 3 ani
- formularul Declaratie de disponibilitate, document in original,
semnat de expertul si/sau specialistul nominalizat
Se va completa formularul: CV pentru fiecare expert si/sau
specialist.
Se vor prezenta, pentru fiecare expert si/sau specialist, copii
dupa diplome de licenta si optional dupa cursuri de specialitate,
master etc., dupa caz, daca au fost mentionate in CV.
Se va completa formularul: Declaratie de disponibilitate pentru
fiecare expert si/sau specialist.
În cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica
invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci
acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza,
de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei
respective, in conformitate cu legislatia in vigoare, prin care
aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului
resursele tehnice si profesionale invocate.
Se va completa formularul: Angajament privind sustinerea
tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului/grupului de
operatori economici.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
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Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Pentru Standarde de asigurare a calitatii si de protectia mediului
Cerinta nr. 1
Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti,
ofertanti asociati trebuie sa prezinte informatii privind standardul de
asigurare a calitatii, respectiv privind standardul de protectie a mediului,
pentru activitatile pe care le vor realiza.

Pentru Standarde de asigurare a calitatii si de protectia mediului
Cerinta nr. 1
Se va prezenta: Certificatul SR EN ISO 9001 sau certificate
echivalente
Se va prezenta: Certificatul SR EN ISO 14001 sau certificate
echivalente

Niveluri minime necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru fiecare lot ofertat, atat operatorii economici participanti la procedura
in calitate de ofertanti, cat si ofertanti asociati trebuie sa detina un Certificat
privind implementarea si mentinerea unui Sistem de Management al
Calitatii, pentru activitatile pe care le vor realiza, in conformitate cu cerintele
specificatiei SR EN ISO 9001 sau echivalent, respectiv un Certificat privind
implementarea de standarde de protectia mediului, pentru activitatile pe
care le vor realiza, in conformitate cu cerintele specificatiei SR EN ISO
14001 sau echivalent, dupa cum urmeaza:
Lot 1 - studiu socio-economic
-SR EN ISO 9001 sau echivalent
Lot 2 - studiu imapact, presiuni si amenintari
-SR EN ISO 9001 sau echivalent
Lot 3 – pasari
-SR EN ISO 9001 sau echivalent
Lot 4 - mamifere
-SR EN ISO 9001 sau echivalent
Lot 5 - amfibieni-reptile
-SR EN ISO 9001 sau echivalent
Lot 6 - pesti
-SR EN ISO 9001 sau echivalent
Lot 7 - nevertebrate
-SR EN ISO 9001 sau echivalent
Lot 8 - habitate
-SR EN ISO 9001 sau echivalent
-SR EN ISO 14001 sau echivalent
Lot 9 - plante
-SR EN ISO 9001 sau echivalent

In vederea indeplinirii cerintei de calificare privind standardul de
asigurare a calitatii, respectiv privind standardul de protectie a
mediului, pentru activitatile pe care le vor realiza, operatorii
economici participanti la procedura in calitate de ofertanti,
ofertanti asociati au obligatia sa prezinte:
- copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata
pentru ,,conformitate cu originalul" de catre reprezentatul legal al
firmei ofertante, dupa Certificatul SR EN ISO 9001 sau dupa
certificate echivalente, emise de organisme independente, prin
care se atesta faptul ca operatorul economic respecta anumite
standarde de asigurare a calitatii, bazate pe seriile de standarde
europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile
de standarde europene privind certificarea.
- si dupa caz, copie legalizata sau copie lizibila semnata si
stampilata pentru ,,conformitate cu originalul" de catre
reprezentatul legal al firmei ofertante, dupa Certificatul SR EN
ISO 14001 sau dupa certificate echivalente, emise de organisme
independente, prin care se atesta faptul ca operatorul economic
respecta anumite standarde de protectie a mediului, atunci
autoritatea contractanta trebuie sa se raporteze:
a) fie la Sistemul Comunitar de Management Ecologic si Audit
(EMAS)
b) fie la standarde de gestiune ecologica bazate pe seriile de
standarde europene sau internationale in domeniu, certificate de
organisme conforme cu legislatia comunitara ori cu standardele
europene sau internationale privind certificarea
Certificatul trebuie sa fie valabil la data limita stabilita pentru
depunerea candidaturilor / ofertelor.
În conformitate cu prevederile art. 193 din OUG nr.34/2006 “In
cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de
calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta,
aceasta din urma are obligatia de a accepta orice alte probe sau
dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura
in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui
nivel corespunzator al calitatii.”, respectiv art. 196 din OUG
nr.34/2006 “In cazul in care operatorul economic nu detine un
certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea
contractanta, aceasta din urma are obligatia de a accepta orice
alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic
respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate
confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei
mediului.” in evaluarea ofertelor, spre ex. un document in care
se precizeaza ca auditul de certificare al unui operator economic
a fost finalizat, urmand ca acesta sa primeasca in curand
certificarea propriu-zisa, poate constitui o dovada in sensul celor
prevazute mai sus.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat are obligatia sa
indeplineasca aceasta cerinta de calificare, in functie de lotul
si/sau loturile ofertate.

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

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
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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

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
nr. 203 / 10.02.2014

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO:2014/S02-019208 din 10.02.2014

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
Modul de prezentare a propunerii tehnice o ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii propunerii tehnice cu cerintele prevazute
în Caietul de Sarcini
- propunerea tehnica va fi redactata conform cerintelor din Caietul de sarcini
- ofertantii au obligatia de a face dovada conformitatii serviciilor cu cerintele prevazute în Caietul de Sarcini
- în acest scop propunerea tehnica va contine, un comentariu articol cu articol al specificatiilor tehnice continute în Caietul de Sarcini, prin
care sa se demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile respective
- ofertantii mai trebuie sa prezinte un program de lucru cu scurta descriere a activitatilor principale indicând ordinea si programarea în timp,
respectiv graficul de timp prevazut pentru îndeplinirea activitatilor si sarcinilor respective o metodoligia de realizare/intocmire a livrabilelor o
suficiente informatii si date, pentru a permite din autoritatii contractante punctarea propunerii tehnice si departajarea ofertantilor
- ofertantii au obligatia de a respecta regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare la nivel
national si care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului de servicii. Institutiile competente de la care operatorii economici pot
obtine informatii detaliate privind reglementarile legale în vigoare sunt Inspectoratele Teritoriale de Munca.
- ofertantii au obligatia de a da o Declaratie pe propria raspundere în care vor indica faptul ca la elaborarea ofertei au tinut cont de obligatiile
referitoare la conditiile de munca si protectia muncii

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Modul de prezentare a propunerii financiare
oOfertantul trebuie sa prezinte un formular de oferta, care reprezinta elementul principal al propunerii financiare si care cuprinde pretul total
al serviciilor descrise în Propunerea tehnica în conformitate cu Caietul de sarcini
oSe vor evidentia nr. de unitati, pret unitar RON fara TVA, total RON fara TVA, valoare TVA, total RON inclusiv TVA
Se va completa formularul: Oferta.
Se va completa formularul: Centralizator preturi.
Se va completa formularul: Grafic de prestare.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
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Modul de prezentare a ofertei
oNumarul de exemplare în original: unul (1)
oNumarul de exemplare în copie: unul (1)
Oferta va fi semnata de reprezentantul legal. În cazul în care oferta va fi semnata de o alta persoana, se va prezenta Împuternicire de
semnatura, pentru semnatarul ofertei.
Ofertantul va prezenta câte un exemplar al ofertei si al documentelor care o însotesc în original si o copie, introduse în plicuri interioare
marcate corespunzator cu “ORIGINAL” si respectiv “COPIE” si cu denumirea si adresa ofertantului
Plicurile interioare vor fi introduse într-un plic exterior marcat cu mentiunea: Ref: achizitie servicii de elaborare - organizate pe loturi în cadrul
proiectului ”Asigurarea unui management corespunzator în cadrul Parcului Natural Muntii Maramuresului prin conservarea biodiversitatii,
monitorizare, vizitare, informare si constientizare - PM-PNMM”, SMIS-CSNR 43226 + Inscriptia “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA” +
Denumirea si adresa autoritatii contractante + Denumirea si adresa ofertantului
Plicurile interioare (un original si o copie) vor contine, la rândul lor, dupa cum urmeaza:
i.Documente de calificare
ii.Oferta tehnica
iii.Oferta financiara
Oferta va fi redactata cu cerneala neradiabila si va fi semnata de catre persoana autorizata
Ofertantii au obligatia de a numerota, semna si stampila fiecare pagina a ofertei (atât originalul cât si copia) precum si de a anexa un OPIS
al documentelor prezentate
Oferta va fi depusa împreuna cu:
i.Scrisoare de înaintare dupa modelul regasit in sectiunea - Formulareii.Împuternicire scrisa din partea ofertantului pentru persoanele desemnate sa participe la activitatea de deschidere a ofertelor (daca este
cazul)
Nota: cele doua documente enumerate anterior trebuie sa fie accesibile Comisiei de evaluare fara a fi nevoie sa se deschida plicul exterior
ce contine oferta în original si copia

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
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VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI
COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Axa Prioritara 4-Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia
naturii,DMI-Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management pentru protejarea biodiversitatii si retelei Natura 2000,Fondul European
pentru Dezvoltare Regionala
Tipul de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu

VI.3) ALTE INFORMATII
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere,
semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum sunt ele solicitate. Declaratia va fi
insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a cerintelor de calificare si
selectie, inclusive valori (cf. art. 11, alin. (4) din H.G. 925/2006). Ofertantul care uzeaza de dreptul prevazut mai sus are obligatia de a
prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din
partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare, termen care nu va fi mai mic de 3 zile
lucratoare (cf. art. 11, alin. (5) din H.G. 925/2006).
Se va completa formularul: Declaratie initiala privind indeplinirea cerintelor de calificare.
In cazul in care se subcontracteaza si/sau se asociaza, in ceea ce priveste o parte din viitorul contract, se va completa si prezenta formularul
Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora, respectiv asociati.
Se va completa formularul: Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora,
respectiv asociati.
Se va completa formularul: Acord Asociere.
Se va completa formularul: Acord Subcontractare.
In vederea luarii la cunostinta a informatiilor referitoare la clauzele contractuale obligatorii, se va completa si prezenta formularul Declaratie de
acceptare a conditiilor contractuale. Autoritatea contractanta va avea in vedere si va permite formularea de amendamente cu privire la clauzele
specifice o data cu depunerea ofertei.
Se va completa formularul: Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale.
Se va completa formularul: Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale.
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, Autoritatea Contractanta va solicita re-ofertarea in plic inchis, in
vederea departajarii ofertelor. In acest caz, noile preturi re-ofertate nu le pot depasi pe cele vechi.

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
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
RNP-Romsilva Administratia Parcului Natural Muntii Maramuresului
Adresa postala: Adresa postala: strada 22 Decembrie nr. 20, Viseu de Sus, cod postal 435700, Localitatea: Viseu de Sus, Cod postal: 435700, Romania,
Tel. +40 262352216, Email: parc@muntiimaramuresului.ro, Fax: +40 262352217, Adresa internet (URL): www.muntiimaramuresului.ro

Anexa B
INFORMATII PRIVIND LOTURILE
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LOT NR. 1 DENUMIRE: lot 1 - studiu socio-economic
1) DESCRIERE SUCCINTA
Ref: achizitie servicii de elaborare pentru:
• studiu socio-economic de fundamentare a masurile de conservare din planul de management, în conformitate
cu prevederile art. 2 al. (3) Directiva Habitate si art. (2) Directiva Pasari, în cadrul ariei naturale protejate
în cadrul proiectului ”Asigurarea unui management corespunzator în cadrul Parcului Natural Muntii
Maramuresului prin conservarea biodiversitatii, monitorizare, vizitare, informare si constientizare - PM-PNMM”,
SMIS-CSNR 43226

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
79311100-8 Servicii de elaborare de studii (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
1 studiu
Valoarea estimata fara TVA: 40,320.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 5 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare este in cuantum de 1,5% din VE a contractului si reprezinta 604,80 RON. Valoarea garantiei de
participare: 604.80 RON

LOT NR. 2 DENUMIRE: lot 2 - studiu impact, presiuni si amenintari
1) DESCRIERE SUCCINTA
Ref: achizitie servicii de elaborare pentru:
• studiu privind impactul, presiunile si amenintarile asupra habitatelor si speciilor de importanta comunitara /
nationala din cadrul ariei naturale protejate
în cadrul proiectului ”Asigurarea unui management corespunzator în cadrul Parcului Natural Muntii
Maramuresului prin conservarea biodiversitatii, monitorizare, vizitare, informare si constientizare - PM-PNMM”,
SMIS-CSNR 43226

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
79311100-8 Servicii de elaborare de studii (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
1 studiu
Valoarea estimata fara TVA: 46,000.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 5 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare este in cuantum de 1,5% din VE a contractului si reprezinta 690,00 RON. Valoarea garantiei de
participare: 690.00 RON

LOT NR. 3 DENUMIRE: lot 3 - pasari
1) DESCRIERE SUCCINTA
Ref: achizitie servicii de elaborare pentru:
• studiu de evaluare a starii de conservare, inventarieri, cartografieri pentru pasari
• set de metodologii si planuri pentru monitorizare, respectiv protocoale de monitorizare pentru pasari de
importanta comunitara / nationala aferente metodologilor si planurilor pentru monitorizare
în cadrul proiectului ”Asigurarea unui management corespunzator în cadrul Parcului Natural Muntii
Maramuresului prin conservarea biodiversitatii, monitorizare, vizitare, informare si constientizare - PM-PNMM”,
SMIS-CSNR 43226

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
79311100-8 Servicii de elaborare de studii (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
1 studiu, 1 set de metodologii, 5 protocoale de monitorizare
Valoarea estimata fara TVA: 130,800.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare este in cuantum de 1,5% din VE a contractului si reprezinta 1.962,00 RON. Valoarea garantiei de
participare: 1962.00 RON
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LOT NR. 4 DENUMIRE: lot 4 – mamifere
1) DESCRIERE SUCCINTA
Ref: achizitie servicii de elaborare pentru:
• studiu de evaluare a starii de conservare, inventarieri, cartografieri pentru mamifere
• set de metodologii si planuri pentru monitorizare, respectiv protocoale de monitorizare pentru mamifeere de
importanta comunitara / nationala aferente metodologilor si planurilor pentru monitorizare
în cadrul proiectului ”Asigurarea unui management corespunzator în cadrul Parcului Natural Muntii
Maramuresului prin conservarea biodiversitatii, monitorizare, vizitare, informare si constientizare - PM-PNMM”,
SMIS-CSNR 43226

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
79311100-8 Servicii de elaborare de studii (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
1 studiu, 1 set de metodologii, 3 protocoale de monitorizare
Valoarea estimata fara TVA: 105,120.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare este in cuantum de 1,5% din VE a contractului si reprezinta 1.576,80 RON. Valoarea garantiei de
participare: 1576.80 RON

LOT NR. 5 DENUMIRE: lot 5 - amfibieni-reptile
1) DESCRIERE SUCCINTA
Ref: achizitie servicii de elaborare pentru:
• studiu de evaluare a starii de conservare, inventarieri, cartografieri pentru amfibieni si reptile
• set de metodologii si planuri pentru monitorizare, respectiv protocoale de monitorizare pentru mamifeere de
importanta comunitara / nationala aferente metodologilor si planurilor pentru monitorizare
în cadrul proiectului ”Asigurarea unui management corespunzator în cadrul Parcului Natural Muntii
Maramuresului prin conservarea biodiversitatii, monitorizare, vizitare, informare si constientizare - PM-PNMM”,
SMIS-CSNR 43226

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
79311100-8 Servicii de elaborare de studii (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
1 studiu, 1 set de metodologii, 1 protocol de monitorizare
Valoarea estimata fara TVA: 12,480.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare este in cuantum de 1,5% din VE a contractului si reprezinta 187,20 RON Valoarea garantiei de
participare: 187.20 RON

LOT NR. 6 DENUMIRE: lot 6 - pesti
1) DESCRIERE SUCCINTA
Ref: achizitie servicii de elaborare pentru:
• studiu de evaluare a starii de conservare, inventarieri, cartografieri pentru pesti
• set de metodologii si planuri pentru monitorizare, respectiv protocoale de monitorizare pentru mamifeere de
importanta comunitara / nationala aferente metodologilor si planurilor pentru monitorizare
în cadrul proiectului ”Asigurarea unui management corespunzator în cadrul Parcului Natural Muntii
Maramuresului prin conservarea biodiversitatii, monitorizare, vizitare, informare si constientizare - PM-PNMM”,
SMIS-CSNR 43226

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
79311100-8 Servicii de elaborare de studii (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
1 studiu, 1 set de metodologii, 1 protocol
Valoarea estimata fara TVA: 91,440.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare este in cuantum de 1,5% din VE a contractului si reprezinta 1.371,60 RON. Valoarea garantiei de
participare: 1371.60 RON
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LOT NR. 7 DENUMIRE: lot 7 – nevertebrate
1) DESCRIERE SUCCINTA
Ref: achizitie servicii de elaborare pentru:
• studiu de evaluare a starii de conservare, inventarieri, cartografieri pentru nevertebrate
• set de metodologii si planuri pentru monitorizare, respectiv protocoale de monitorizare pentru mamifeere de
importanta comunitara / nationala aferente metodologilor si planurilor pentru monitorizare
în cadrul proiectului ”Asigurarea unui management corespunzator în cadrul Parcului Natural Muntii
Maramuresului prin conservarea biodiversitatii, monitorizare, vizitare, informare si constientizare - PM-PNMM”,
SMIS-CSNR 43226

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
79311100-8 Servicii de elaborare de studii (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
1 studiu, 1 set de metodologii, 4 protocoale de monitorizare
Valoarea estimata fara TVA: 95,040.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare este in cuantum de 1,5% din VE a contractului si reprezinta 1.425,60 RON. Valoarea garantiei de
participare: 1425.60 RON

LOT NR. 8 DENUMIRE: lot 8 – habitate
1) DESCRIERE SUCCINTA
Ref: achizitie servicii de elaborare pentru:
• studiu de evaluare a starii de conservare, inventarieri, cartografieri pentru habitate
• set de metodologii si planuri pentru monitorizare, respectiv protocoale de monitorizare pentru habitate si specii
de importanta comunitara / nationala aferente metodologilor si planurilor pentru monitorizare
în cadrul proiectului ”Asigurarea unui management corespunzator în cadrul Parcului Natural Muntii
Maramuresului prin conservarea biodiversitatii, monitorizare, vizitare, informare si constientizare - PM-PNMM”,
SMIS-CSNR 43226

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
79311100-8 Servicii de elaborare de studii (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
1 studiu, 1 set de metodologii, 8 protocoale de monitorizare
Valoarea estimata fara TVA: 1,084,200.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare este in cuantum de 1,5% din VE a contractului si reprezinta 16.263,00 RON Valoarea garantiei de
participare: 16263.00 RON

LOT NR. 9 DENUMIRE: lot 9 - plante
1) DESCRIERE SUCCINTA
Ref: achizitie servicii de elaborare pentru:
• studiu de evaluare a starii de conservare, inventarieri, cartografieri pentru plante
• set de metodologii si planuri pentru monitorizare, respectiv protocoale de monitorizare pentru mamifeere de
importanta comunitara / nationala aferente metodologilor si planurilor pentru monitorizare
în cadrul proiectului ”Asigurarea unui management corespunzator în cadrul Parcului Natural Muntii
Maramuresului prin conservarea biodiversitatii, monitorizare, vizitare, informare si constientizare - PM-PNMM”,
SMIS-CSNR 43226

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
79311100-8 Servicii de elaborare de studii (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
1 studiu, 1 set de metodologii
Valoarea estimata fara TVA: 63,600.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare este in cuantum de 1,5% din VE a contractului si reprezinta 954,00 RON. Valoarea garantiei de
participare: 954.00 RON
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