
 

Nr. Înregistrare 40905/20.11.2020                Aprobat 
         Manager,  

                                                                                                                                         Andi NODIȚ 
 
 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE/ANUNȚ PUBLICITAR 
LA PROCEDURA DE NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE PREALABILĂ A UNUI ANUNȚ DE PARTICIPARE 

Având ca obiect  
“Servicii de curățenie și igienizare spații interioare și exterioare”,  

Cod CPV 90910000-9 - Servicii de curățenie (Rev.2).    
 

Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni" (SCUBA)  vă invită să depuneți ofertă pentru achiziția 
publică de “Servicii de curățenie și igienizare spații interioare și exterioare”, Cod CPV 90910000-
9 - Servicii de curățenie (Rev.2).   
 

I. Autoritatea contractantă: 

Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni"  

Adresa poștală: Sos. Berceni 10-12, sector 4, Bucuresti 

Tel.:  021.334.30.54 

Fax:  021.334.73.50 

Adresa internet (URL): www.bagdasar-arseni.ro 

Adresa de corespondență: Sos. Berceni 10-12, sector 4, Bucuresti - REGISTRATURĂ; 

 

ADRESA DE LA CARE SE POT OBȚINE CAIETUL DE SARCINI ȘI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE: anunțul publicat 

pe www.bagdasar-arseni.ro și adresa de e-mail achizitii@bagdasar-arseni.ro;  

ADRESA UNDE SE POT TRANSMITE OFERTELE: prin e-mail, oferta semnată și ștampilată va fi transmisă 

scanat pe e-mail la adresa: contracte.achizitii@bagdasar-arseni.ro și/sau achizitii@bagdasar-

arseni.ro;  

 

II. Obiectul achiziţiei: 

Obiectul acordului cadru este reprezentat de prestarea de “Servicii de curățenie și igienizare spații 

interioare și exterioare”, Cod CPV 90910000-9 - Servicii de curățenie (Rev.2).    

Prezenta procedură de atribuire vizează asigurarea suportului din punct de vedere al serviciilor 
necesare corespunzătoare (curățenie, dezinfecție, întreținere) în conformitate cu actele și 
normativele în vigoare aplicabile în unități sanitare cu paturi, la cantitatea și calitatea ceruta în 
prezentul Caietul de sarcini, pentru spațiile situate în incinta interioară precum și în curtea 
spitalului, respectiv parcări, alei acces, spații verzi, tuns iarba, deszăpeziri manuale intrări în toate 
componentele spitalului (scări, rampe acces exterior, etc) în vederea desfășurării activității 
specifice în condiții de eficiență și siguranță maximă. 
 

http://www.bagdasar-arseni.ro/


 

Serviciile sunt necesare deoarece personalul angajat al spitalului nu este suficient pentru a asigura 
curățenia și dezinfecția conform normelor de igienă sanitar veterinare din unitățile sanitare cu 
paturi și curățenia în curtea spitalului pentru toate componentele. 

 
ESTIMĂRI ALE CANTITĂȚILOR MINIME ȘI MAXIME ALE ACORDULUI CADRU: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire UM CANTITATE MINIMĂ 
ACORD CADRU              

6 luni 
 

CANTITATE MAXIMĂ 
ACORD CADRU                   

6 luni 

1 
SERVICII CURĂȚENIE SPAȚII 
INTERIOARE  MP 

 
152,518.50 MP 

 
570,527.22 MP 

2 
SERVICII CURĂȚENIE SPAȚII 
EXTERIOARE MP 

 
87,606.00 MP 

 
137,286.00 MP 

 TOTAL  240,124.50 MP 707,813.22 MP 

 
ESTIMĂRI ALE CANTITĂȚILOR MINIME ȘI MAXIME ALE CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire UM CANTITATE MINIMĂ 
CONTRACT 

SUBSECVENT 

CANTITATE MAXIMĂ 
CONTRACT 

SUBSECVENT 
 

1 
SERVICII CURĂȚENIE SPAȚII 
INTERIOARE  MP 25.419,75 MP 

 
95.087,87 MP 

2 
SERVICII CURĂȚENIE SPAȚII 
EXTERIOARE MP 14.601,00 MP 

 
22.881,00 MP 

 TOTAL  40.020,75 MP 117.968,87 MP 

 
III.  Procedura de atribuire 

Tipul procedurii: Negociere fără Publicare Prealabilă a unui Anunț de Participare conform 
prevederilor art. 104, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 
 

IV. Criteriul de atribuire: 

 

În urma derulării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, va 
fi stabilită oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic pe baza criteriului de atribuire 
“cel mai bun raport calitate-preț” în conformitate cu prevederile art. 187 alin. (3^1) din L. 98/2016, 
cu modificările şi completările ulterioare “autoritatea contractantă poate utiliza criteriul preţul cel 
mai scăzut numai în situaţia în care achiziţionează produse servicii sau lucrări a căror valoare 
estimată a contractului nu depăşeşte pragurile prevăzute la art. 7 alin. (1).” 
Având în vedere urgența achiziției și faptul că produsele au specificații ce definesc clar 
caracteristicile tehnice, alături de preț a fost ales ca și criteriu de departajare termenul de livrare.  



 

FACTORI DE EVALUARE PONDERE 
PUNCTAJ 
MAXIM 

Componenta financiară   

I.  Prețul unitar în lei fără TVA ofertat (PU) 70% 70 

Componenta tehnică 30% 30 

II. Sub factor 1 - Gradul de detaliere și adecvare al 
planului de lucru 

15% 15 

III. Sub factor 2 - Efectuarea 
mecanizată/automatizată a unui număr cât mai 
mare de operațiuni 

15% 15 

TOTAL  100% 100 

 
Componenta financiară: 
Modalitatea de calcul a punctajului pentru primul factor de evaluare „prețul unitar în lei fără TVA 
ofertat (PU)”:  
Descriere: 
Factorul de evaluare este prețul unitar în lei fără TVA ofertat pe MP şi va include toate costurile 
aferente prestării serviciului, astfel cum este menționat în specificațiile tehnice.  
Punctajul se acordă astfel:  

a) Pentru cel mai scăzut dintre prețurile unitare în lei fără TVA se acordă punctajul maxim 
alocat, respectiv  70 puncte;  

b) Pentru celelalte prețuri unitare ofertate în lei fără TVA punctajul PU(n) se calculează 
proporțional, astfel:  

  PU(n) = (Preț unitar minim ofertat în lei fără TVA/ Preț unitar n) x 70 
unde Preț unitar n - prețul unitar în lei fără TVA, ofertat de respectivul ofertant pentru care se 
calculează punctajul 
Componenta tehnică: 
Modalitatea de calcul a punctajului pentru cel de-al doilea factor de evaluare „componenta tehnică 
(CT)” 
Descriere: 
Sub factor 1 - Gradul de detaliere și adecvare al planului de lucru propus pentru prestarea 
serviciilor de curățenie și igienizare zilnică, săptămânală și lunară atât pentru spații interioare cât 
și pentru cele exterioare - Pondere 15% 
Evaluarea va avea la bază următoarea metodologie de acordare a punctajului: 
Pentru Calificativ – Foarte bine – punctaj – 15 puncte  

1. toate operațiunile/activitățile necesare realizării tuturor serviciilor sunt incluse în planul de 
lucru 

2. toate operațiunile/activitățile sunt corelate cu succesiunea logica si cronologica de 
desfășurare a serviciilor de curățenii 

3. resursele umane sunt corelate cu operațiunile necesare ducerii la îndeplinire a serviciilor de 
curățenie 



 

4. resursele materiale sunt corelate cu operațiunile necesare ducerii la îndeplinire a serviciilor 
de curățenie 

Pentru Calificativ – Bine – punctaj – 10 puncte 
1. majoritatea operațiunilor/activităților necesare realizării tuturor serviciilor sunt incluse în 

planul de lucru 
2. majoritatea operațiunile/activitățile sunt corelate cu succesiunea logica si cronologica de 

desfășurare a serviciilor de curățenie 
3. resursele umane sunt corelate parțial cu operațiunile necesare ducerii la îndeplinire a 

serviciilor de curățenie 
4. resursele materiale sunt corelate parțial cu operațiunile necesare ducerii la îndeplinire a 

serviciilor de curățenie 
Pentru Calificativ – Acceptabil – punctaj – 5 puncte 

1. operațiunile/activitățile necesare realizării serviciilor sunt incluse parțial în planul de lucru 
2. operațiunile/activitățile sunt corelate parțial cu succesiunea logica si cronologica de 

desfășurare a serviciilor de curățenii 
3. resursele umane nu sunt corelate cu operațiunile necesare ducerii la îndeplinire a serviciilor 

de curățenie 
4. resursele materiale nu sunt corelate cu operațiunile necesare ducerii la îndeplinire a 

serviciilor de curățenie 
 
Nota Sub factor 1: Este suficient ca propunerea tehnică să îndeplinească una din condițiile detaliate 
de la pct. 1 la pct. 4 la un nivel inferior pt a primi calificativul mai puțin favorabil. (ex. daca la nivelul 
propunerii tehnice resursele umane nu sunt corelate cu operațiunile necesare ducerii la îndeplinire 
a serviciilor de curățenie, chiar daca restul pct. 1,2,4 sunt la nivel de BINE, oferta va fi punctata 
conform calificativ ACCEPTABIL) 
 
Sub factor 2 - Efectuarea mecanizată/automatizată a unui număr cât mai mare de operațiuni 
necesare pentru prestarea serviciilor de curățenie și igienizare zilnică, săptămânala si lunara 
(corelat cu planul de lucru de la factor de evaluare anterior) - Pondere 15% 
Punctajul se acordă astfel: 

a) Pentru cel mai mare număr de operațiuni mecanizate necesare desfășurării serviciilor de 
curățenie si igienizare zilnica, săptămânala și lunara, se acordă punctajul maxim de 15 de 
puncte; 

b) Pentru un alt număr de operațiuni mecanizate necesare desfășurării serviciilor de curățenie 
si igienizare zilnica, săptămânala și lunară decât cel prevăzut la lit. a), punctajul se calculează 
proporțional astfel: 

OM(n) = (Număr maxim ofertat/ Număr ofertat n) x 15, unde OM – Operațiuni 
mecanizate 

 
Punctaj total= Componenta financiară + Componenta tehnică 
 
 
 



 

V.  
Valoare minima estimată fără TVA acord cadru, pentru 6 luni  – 2,526,109.74 lei 
Valoare maximă estimată fără TVA acord cadru, pentru 6 luni  – 7,446,195.07 lei 
 

Nr. 
crt. 

Denumire serviciu UM/luna 

CANTITATE 
minima 
acord 
cadru        
6 luni 

CANTITATE 
maxima 

acord 
cadru         
6 luni 

PRET 
Unitar 

fara 
TVA 

VALOARE 
minima 

acord cadru                    
6 luni                            

FARA TVA 

VALOARE 
maxima 

acord cadru                
6 luni                  

FARA TVA 

1 
SERVICII 

CURATENIE SPATII 
INTERIOARE  

MP 152,518.50 570,527.22 10.52 1,604,494.62 6,001,946.35 

2 
SERVICII 

CURATENIE SPATII 
EXTERIOARE 

MP 87,606.00 137,286.00 10.52 921,615.12 1,444,248.72 

  
TOTAL  
(lei, fără TVA) 

  240,124.50 707,813.22   2,526,109.74 7,446,195.07 

 
 

VI.  Achiziţia se finalizează prin: încheierea unui acord cadru. 
Va fi încheiat un acord-cadru cu ofertantul care au prezentat ofertă admisibilă. 
 

VII.  Durată implementare: Acordul cadru are o durata de 6 luni și are la bază necesitatea generată 
pe perioada de urgență.  
 

VIII.   Organizarea procedurii 
 
(A) Procedura de negociere fără publicare prealabilă se derulează în două etape: 

(1) etapa depunerii de către operatorii economici a ofertei preliminare compusă din: 
documentele de calificare, propunerea tehnică şi propunerea financiară; 

(2) etapa de negociere în vederea îmbunătăţirii ofertei preliminare din punct de vedere  al  
preţului ofertat, realizată cu toţi operatorii care au depus ofertă preliminară şi depunerea 
ofertei finale şi a evaluării ofertei preliminare şi a celei finale prin aplicarea criteriului de 
atribuire şi a factorilor de evaluare.  

(B) Calendarul estimat al achiziției: 
(1) Data limită de depunere a ofertelor preliminare: 24.11.2020 ora 12.00. 
(2) Data de deschidere a ofertelor: 24.11.2020 ora 12.15.  
(C) Modalitatea de derulare a şedinţelor: 
(1) Şedinţa de deschidere a ofertelor nu este publică. SCUBA va transmite procesul-verbal al 

şedinţei de deschidere către ofertanţii care au depus oferte. 
(2) Şedinţele de evaluare nu sunt publice.  

(3) Şedinţa de negociere va fi individuală şi va fi stabilită la o dată ulterioară, doar cu ofertanții ale 
căror oferte au fost declarate admisibile în cadrul primei etape de depunere a ofertelor 
preliminare de către comisia de evaluare.  



 

(D) Modalitatea de derulare a negocierilor: 
(1) comisia de evaluare se va întruni la sediul SCUBA, Sos. Berceni 10-12, Localitatea București; 
(2) negocierile vor avea loc individual, cu fiecare ofertant în parte prin oricare din următoarele 

modalități: telefon, videoconferință prin aplicații tip WhatsApp, Viber, Skype, telefon, etc. 
(3) ofertantul va indica în Scrisoarea de înaintare modalitatea în care poate participa la ședința 

de negociere (telefon, Skype, etc.) 
(4) runda de negociere cu ofertanții va avea în principal ca obiect prețul ofertat, iar în urma 

derulării negocierii individuale se va încheia un proces-verbal de negociere care va fi 
transmis către ofertantul respectiv.   

În urma derulării etapei de negociere, în termen de maxim 1 zi lucrătoare, ofertanţii vor trimite 

scanat ofertele îmbunătățite finale semnate şi ştampilate de către reprezentantul legal sau 

persoana împuternicită prin e-mail la adresa contracte.achizitii@bagdasar-arseni.ro și/sau 

achizitii@bagdasar-arseni.ro;  și după caz, la solicitarea comisiei de evaluare, în original, la sediul 

Sos. Berceni 10-12, Localitatea: București, Cod poștal: 041915, România, în termen de maximum 

2(două) zile lucrătoare de la data încheierii şedinţei de negociere, cu menţiunea Ofertă finală 

îmbunătăţită pentru “ Servicii de curățenie și igienizare spații interioare și exterioare”. 

(5) negocierile se derulează în limba română; 
(6) SCUBA îşi rezervă dreptul de a atribui contractul de achiziție publică pe baza ofertei iniţiale, 

fără negociere: 
a) în cazul în care un ofertant nu dorește să depună o ofertă îmbunătățită și declară acest 

aspect odată cu oferta inițial depusă; 
În cadrul etapei de negociere, ofertanţii calificați nu au dreptul de a se asocia în scopul depunerii 
de ofertă finală comună, iar SCUBA nu are dreptul de a accepta o astfel de ofertă. 
În cazul în care în urma şedinţelor de negociere, două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul 
loc cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de 
evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. Pentru departajare, se va  aplica prioritar 
factorul „număr de operațiuni mecanizate/automatizate”. În situaţia în care egalitatea se menţine, 
SCUBA are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu 
propunerea financiară cea mai mică. Termenul de depunere a noii propuneri financiare este de 1 
zi lucrătoare de la data primirii solicitării pe e-mail la adresa: contracte.achizitii@bagdasar-arseni.ro 
și/sau achizitii@bagdasar-arseni.ro; 

 
IX.  Alte informații: 

(a) Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 45 de zile. 
(b) Elementele/ condiţiile care rămân neschimbate pe întreaga durată a contractului sunt: 

 Obligaţiile pe care operatorul economic şi le-a asumat prin propunerea tehnică; 
 Clauzele contractuale. 
 Preţul. 

(c) Garanţia de bună execuţie: 
Operatorul economic care va fi declarat câştigător are obligaţia de a constitui garanţia de bună 
execuţie, în procent de 5% din valoarea contractului subsecvent, fără TVA, în termen de 5 zile 

mailto:achizitii@bagdasar-arseni.ro


 

lucrătoare de la data semnării contractului subsecvent de către ambele părţi. 
Restituirea garanţiei de bună execuţie se va face conform prevederilor art. 42 alin. (1) din H.G. nr. 
395/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

X.    Condiții de participare și depunerea ofertei 
 

(A) Oferta preliminară, în prealabil semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau 

persoana împuternicită în acest sens de reprezentantul legal, se transmite scanată, pe e-mail la 

adresa: contracte.achizitii@bagdasar-arseni.ro și/sau achizitii@bagdasar-arseni.ro;  

cu menţiunea “ Servicii de curățenie și igienizare spații interioare și exterioare. 
Oferta preliminară trebuie să respecte condiţiile prevăzute în documentația de atribuire și trebuie 
să cuprindă: 

(a) Documentele de calificare 
(b) Propunerea tehnică 
(c) Propunerea financiară 
 

Ofertanţii vor numerota şi opisa întreaga ofertă. 
 

a) Documente de calificare cu menţiunea ’’Documente de calificare”: 
 
a.1 Cerinţe cu privire la situaţia personală a ofertanților: 

 
Cerinţa nr. 1 
Ofertanții, asociații, subcontractanţii, terţii susţinători nu trebuie să se regăsească în situațiile 
prevăzute de dispozițiile art. 164, art. 165 alin. (1) şi art. 167 (1) din Legea nr. 98/2016, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:  
Ofertantul va completa și semna prin reprezentantul legal sau printr-o persoană împuternicită în 
acest sens de reprezentantul legal: 

(a) Formularul nr. 3 - Declaraţie privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea 
nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 

(b) Formularul nr. 4 - Declaraţie privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la  art. 167 alin.(1) 
şi art. 167 alin. (1^1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 

(c) Formular nr. 5 - Declarație privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de 
subcontractanţi şi specializarea acestora -dacă este cazul. 

(d) Formular nr. 6. - Acord de asociere -dacă este cazul. 
 

Cerinţa nr. 2 
Ofertanții, asociații, subcontractanţii și terții susținători nu trebuie să se regăsească în situația 
prevăzuta de dispozițiile la art. 167 alin.(1) și la art. 167 alin. (1^1) din Legea nr. 98/2016, cu 
modificările și completările ulterioare.  
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: 



 

Ofertantul va completa și semna prin reprezentantul legal sau printr-o persoană împuternicită în 
acest sens de reprezentantul legal: 
         (a) Formularul nr. 4 - Declaraţie privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la  art. 167 alin.(1) 
şi art. 167 alin. (1^1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Cerinţa nr. 3 
Ofertanţii, asociații, subcontractanţii și terții susținători nu trebuie să se afle în situațiile prevăzute 
de dispozițiile art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. 
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: 
Ofertantul va completa și semna prin reprezentantul legal sau printr-o persoană împuternicită în 
acest sens de reprezentantul legal: 

(a) Formularul nr. 2 - Declaraţie privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și 60 din 
Legea 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 

Persoanele care dețin funcții de decizie în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea 
acestei proceduri de atribuire, în sensul art. 167 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, cu modificările 
şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 21 alin. (3) lit. a) din HG nr. 395/2016 cu 
modificările şi completările ulterioare se regăsesc în Formularul nr. 2. 
 
Cerinţa nr. 4 
Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere 
sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, 
de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de 
ONRC / actul constitutiv. Toate documentele trebuie sa fie in termen de valabilitate la momentul 
prezentarii. 
Cerinta obligatorie pentru persoanele juridice straine: Prezentare de catre persoanele 
fizice/juridice straine a documentelor care dovedesc o forma de înregistrare ca persoana fizica sau 
juridica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu 
prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.  
 

a.2 Capacitatea de exercitare a activității profesionale (forma de înregistrare): 
 
Cerinţa nr. 1 
Operatorii economici (ofertantul/ofertantul asociat/terţul susţinător şi subcontractantul) trebuie 
să demonstreze că dețin capacitatea de exercitare a activității profesionale, respectiv o formă de 
înregistrare în condițiile legii din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit că nu 
se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea 
profesională de a realiza activitățile care fac obiectul acordului cadru. 
 
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: 
Ofertantul are obligația de a prezenta în cadrul ofertei dovada capacităţii de exercitare a activității 
profesionale (forma de înregistrare și obiectul de activitate), prin prezentarea certificatului O.N.R.C. 
sau, pentru ofertanții străini, document echivalent emis în țara de rezidență, în limba în care a fost 
emis, însotit de traducerea autorizată în limba română. 



 

În cazul unei oferte depusă de către o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste 
documente pentru partea de contract pe care o va realiza. 
Toate documentele solicitate vor fi depuse în copie, cu specificaţia “conform cu originalul“ sau în 
original dacă este eliberat prin mijloace electronice. 
Informațiile din certificatul O.N.R.C. trebuie să fie actuale la data prezentării acestuia. 
 

a.3 Capacitatea ofertantului (experiența similară): 
 
Cerinţa nr. 1 
Operatorii economici (ofertantul/ofertantul asociat/terțul susținător) trebuie să demonstreze că 
dețin capacitatea de prestare a serviciilor prin prezentarea listei principalelor servicii prestate în 
cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani de la data limită de depunere a ofertelor 
din care să reiasă că acesta a prestat servicii similare, în cadrul a maxim 3 contracte, pentru o 
suprafață cumulata de cel puțin 50.000 mp. Prin servicii similare se va înțelege contracte de servicii 
din care cel puțin unul sa fi inclus servicii aferente unor clădiri cu utilizare similară din punctul de 
vedere al activității desfășurate în clădirea respectiva: spitale si/ sau institute clinice si/ sau 
policlinici publice sau private. 
 
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: 
Ofertantul are obligația de a prezenta în cadrul ofertei dovada capacității tehnice de prestare a 
serviciilor, prin prezentarea listei privind principalele prestări de servicii, cu indicarea duratei de 
prestare, a valorii și a beneficiarilor (publici și/sau privați) însoțită de documentele justificative care 
probează îndeplinirea celor declarate, respectiv: certificate sau documente emise de 
beneficiar/procese verbale de recepție/parți relevante ale contractului, din care sa reiasă toate 
elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinței privind experiența similara. 
 
NOTĂ: Neîndeplinirea criteriilor de calificare constituie motiv de respingere a ofertelor. 
 

b) Propunere tehnică cu menţiunea ’’Propunere tehnică”  
Ofertantul are obligația de a elabora și prezenta Propunerea Tehnică astfel încât să respecte 
specificațiile minime precizate în documentație.  
Propunerea tehnică va fi întocmită respectând cerinţele din specificațiile tehnice prin prezentarea 
unui tabel de conformitate prin care ofertantul va prezenta îndeplinirea cerinţelor minime 
obligatorii solicitate prin specificațiile tehnice. Nu se acceptă menţiuni precum „ok”, „da”, 
ofertantul trebuie să descrie în mod concret îndeplinirea cerinţelor minimale stabilite prin 
specificaţiile tehnice. 
Ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice:  
Ofertanții trebuie să completeze şi să depună în cadrul propunerii tehnice cel puțin: 

(a) dosarul tehnic/fişa tehnică a produsului/manual de utilizare ofertate în vederea prestării 
serviciilor, cum este solicitat în Caietul de sarcini, precum și orice alte documente care 
justifică îndeplinirea cerințelor tehnice. 

(b) lista privind dotările cu indicarea accesului la acestea; 
(c) lista privind personalul necesar în vederea prestării serviciilor; 



 

(d) Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al 
relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă –  
Formular nr. 8 (se va depune şi pentru subcontractant dacă este cazul); 

(e) Declarație privind partea/ părțile din propunerea tehnică și financiară care au caracter 
confidențial - Formular nr. 13 (NOTĂ: Dacă se va prezenta această declarație se vor depune 
documente justificative în acest sens, conform prevederilor art. 57 alin. (4) din Legea 
98/2016 cu modificările și completările ulterioare) – după caz. 

Ofertele care nu satisfac corespunzător specificațiile tehnice minime solicitate în Caietul de Sarcini 
vor fi considerate NECONFORME. 
Toată documentația va fi prezentată în limba română. Orice document întocmit în altă limbă decât 
cea română va fi însoţit de traducere autorizată. 
Orice denumire sau marcă specificată în caietul de sarcini este însoțită de sintagma „sau 
echivalent”. 
NOTĂ : - Însuşirea/acceptarea clauzelor contractuale ale contractului se va realiza prin 

depunerea Formularului  nr. 14 - Scrisoare de înaintare. 

c) Propunere financiară cu menţiunea ’’Propunere financiară”  
Propunerea financiară va cuprinde formularul de ofertă - Formular nr. 9 – Formular de Propunere 

Financiară şi Formularul nr. F10 – Tabel centralizator. 

Prețul unitar în lei fără TVA ofertat va include toate costurile aferente prestării serviciilor astfel cum 

este menţionat în specificaţiile tehnice. 

În vederea comparării unitare a ofertelor, toate preţurile vor fi exprimate în cifre cu două zecimale 

(dacă preţul ofertat este cu zecimale). 

Nu se acceptă depunerea de oferte alternative. 
 
XI. Alte informaţii: 
> Data până la care se pot solicita clarificări: 23.11.2020, ora 12.00. 
> Toate solicitările de clarificări vor fi transmise prin e-mail la adresa 

contracte.achizitii@bagdasar-arseni.ro și/sau achizitii@bagdasar-arseni.ro;  
> Răspunsul consolidat la solicitările de clarificări va fi publicat pe site-ul oficial al 
SCUBA, www.bagdasar-arseni.ro, şi va fi transmis către toţi operatorii economici cărora li 
s-a transmis invitaţia de participare. 
> Anexat prezentei se regăsește Caietul de Sarcini, Formularele, Modelul de Contract. 

 
 
Avizat, 
Șef Serviciu Achiziții Publice Contractare 
Ing. Cristina ȚUȚU 
 

                                                       Întocmit,  
       Serviciu Achiziții Publice Contractare  

Ref. Elena POPA 



 

 
 
 
 


