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Direcția Investiții, Achiziții și Logistică 

 

 

INVITAȚIE  DE PARTICIPARE 

CĂTRE OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI 

 

 

Ministerul Mediului,  cu sediul în B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti, cod fiscal 16335444, 
intenționează să achiziționeze lucrări de modernizare a Salii de Consiliu si a Dispeceratului din sediul 

Ministerului Mediului, Bulevardul LIBERTĂȚII nr. 12, sector 5 București. 

 

Obiectul achiziţiei 
Obiectul prezentei achiziții îl reprezintă lucrări de modernizare a Salii de Consiliu si a Dispeceratului din 

sediul Ministerului Mediului, Bulevardul LIBERTĂȚII nr. 12, sector 5 București. 
 

Cod CPV: 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare.  

 
Valoarea estimată a achiziţiei, este de 247.124,00 lei făra TVA, respectiv 294.077,56 lei TVA inclus 

 

Sursa de finanţare 

Sursa de finanțare: bugetul de stat. 

 

Justificarea necesității acestei achiziții: 

Având în vedere faptul că la sediul Ministerului Mediului, Bulevardul LIBERTĂȚII nr. 12, sector 5 
București au loc diferite evenimente pe domeniu de mediu, coroborat cu cele doua evenimente majore  și 

anume organizarea președinției Consiliului Uniunii Europene PRES RO 2019 și Centenarul Marii Uniri,  

pentru asigurarea corespunzatoare a activitatilor se impune modernizarea sălii de consiliu si a Dispeceratului 
din sediul Ministerului Mediului.   

În acest sens, s-a identificat ca fiind necesară achizitionarea lucrărilor de modernizare a Sălii de Consiliu si a 

Dispeceratului. 

 
Criteriul de atribuire: Criteriul de atribuire al contractului de achiziție publică este ”prețul cel mai scăzut” .  

Legislaţie aplicabilă: 

Lucrările se vor achiziționa prin „achiziție directă”,  în conformitate cu prevederile  art. 7 alin. (5) din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Durata contractului: 
Data începerii execuţiei contractului: data semnării contractului  

Perioada de execuție a contractului: de la data semnării contractului până la data de 31.12.2018. 

 

Modul de finalizare a achiziției: prin încheierea unui contract de lucrări cu un operator economic care să 
asigure execuția lucrărilor descrise în caietul de sarcini. 

 

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 (șaizeci) de zile de la data limită de depunere a ofertelor. 

Documente de calificare solicitate:  

1. Cerinţele cu privire la situaţia personală a candidatului/ofertantului: 

 

a) Formularul nr. 1 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 

98/2016; 
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b) Formularul nr. 2 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 
98/2016; 

c)  Formularul nr.  3 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 

98/2016; 

d) Formularul nr. 4 - Declaraţie privind evitarea conflictului de interese conform art. 59 și art. 60 din 
Legea nr. 98/2016. 

 

2. Capacitatea de exercitare a activitații profesionale (înregistrare): 
Operatorul economic trebuie să-și dovedească forma de înregistrare ca persoană juridică română/străină, prin 

prezentarea unui Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerțului, sau altor documente care 

dovedesc o formă de înregistrare ori apartenență din punct de vedere profesional în țara de origine, însoțite 
de traducerea autorizată a acestora în limba română.  

Documentele solicitate se vor depune în oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibilă cu 

mențiunea „conform cu originalul“. 

 

3. Capacitatea tehnică 

Experienta similara - Ofertantii trebuie sa faca dovada faptului ca în ultimii 5 ani au executat în cadrul unuia 

sau mai multor contracte, lucrari similare din punctul de vedere al complexitatii cu cele care fac obiectul 
achizitiei. Prin lucrari similare se înteleg lucrari de reparatii generale si de renovare. Perioada ultimilor 5 ani 

se considera pâna la data limita de depunere a ofertei. 

 

Elaborarea ofertei: 

 

Modul de prezentare a propunerii financiare – completarea Formularului nr. 5 - Formular de ofertă. 

Propunerea financiară trebuie să fie conformă tuturor cerințelor cantitative și calitative din Caietul de sarcini. 
Propunerea financiară va detalia și va include toate cheltuielile necesare prestării serviciilor solicitate. 

 

Modul de prezentare a propunerii tehnice 
Propunerea tehnica va fi întocmită astfel încât în procesul de evaluare, informațiile din aceasta să permită 

identificarea facilă a corespondenței cu specificațiile tehnice minime din caietul de sarcini. Neîndeplinirea 

oricărei cerințe din documentatia de atribuire, inclusiv din Caietul de sarcini aferent, constituie motiv pentru 

respingerea ofertei ca inacceptabilă, respectiv neconformă.  

 

Modul de întocmire a ofertei 
Oferta, semnată, va fi transmisă pe email la adresa victor.giuca@mmediu.ro până la data de 01.11.2018, ora 
17:00. 

 

Cerințele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerințe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc 

aceste cerințe urmând a fi respinse ca neconforme.   

 NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază; 

 NU se acceptă oferte întârziate. 

 
Persoana de contact:  Victor Giucă 

                                   telefon: 021.408.96.04;fax: 021.316.37.04 

                                   e-mail: victor.giuca@mmediu.ro 

 

Formularele, caietul de sarcini și modelul de contract sunt atașate prezentei invitații  de participare. 
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