CAIET DE SARCINI
SERVICII DE CONSULTANTĂ SI INTOCMIRE DOCUMENTATIE
ATRIBUIRE IN DOMENIUL ACHIZITIILOR PUBLICE
Cod CPV: 79418000-7 - Servicii de consultanţă in domeniul achiziţiilor
Prezentul caiet de sarcini contine principalele cerinte pe care trebuie să le
indeplinească serviciile ce urmează a fi achizitionate, precum si recomandări privind
documentele de calificare si regulile de bază ce trebuie respectate astfel incăt potentialii
ofertanti să elaboreze propunerea tehnică si financiară corespunzator Cu necesitatile
autoritătii contractante.
1. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
R.N.P. Romsilva Administraţia Parcului Natural Porţile De Fier RA, cu sediul în
Orsova, str. Banatului nr.92, punct de lucru str.Centrul Civic nr.2„ jud. Mehedinti, fax 0252360511, tel. 0352-410430, cod fiscal R025641582, reprezentată prin dl. Jiplea Marian
Constantin - in calitate de Director.
2. OBIECTUL ACHIZITIEI
Obiectul achizitiei II reprezintă prestarea serviciilor de consultantă in domeniul
achizitiilor publice pentru organizarea i aplicarea procedurilor de achizitie publică de
produse, servicii, lucrări in conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile
publice si HG 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, OUG
nr.45/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra
sistemului achizitiilor publice.
Sursa de finanţare: Program Operational Infrastructura Mare
Beneficiar: R.N.P. Romsilva Administraţia Parcului Natural Porţile De Fier RA,
cu sediul in Orsova, str. Banatului, nr. 92, punct de lucru str.Centrul Civic nr.2, jud.
Mehedinti, fax 0252-360511, tel. 0352-410430
3. DESCRIEREA SERVICIILOR DE CONSULTANTĂ.
Obiectul general urmărit prin atribuirea acestui contract este de a acorda consultanta
de specialitate si intocmirea documentatiilor de atribuire compartimentului de achizitii
publice, in scopul organizării si aplicării procedurilor de achizitie publică, conform
prevederilor cadrului legal aplicabil Si anexei care cuprinde P.A.A.P pentru acest proiect. (
Planul anual al achizitiilor publice pe acest proiect) .
3.1. Cerinţe specifice:
Activitatea consultantului va fi condusă de urmatoarele principii:

a) Profesionalism
b) Impartialitate
C) Respectarea legislatiei privind achizitiile publice
d) Asumarea răspunderii pe documentatiile intocmite si serviciile oferite
3.2. Servicii solicitate:
Consultantă i intocmire documentatii de atribuire în vederea derulării unui număr de 20
achizitii, conform planului de achizitii anexat, pentru achizitionarea de produse/ servicii /
lucrări in temeiul Legii nr. 98/2016 si a celorlalte norme legale aplicabile in materie, astfel:
a) Consultanta privind calculul termenelor legale minime Trite publicarea
anuntului de participare In SEAP si termenul limită de depunere a ofertelor;
b) Elaborarea si intocmirea documentatiilor de atribuire: caiet de sarcini, strategie
de contractare, fisa de date a achizitiei, modelele de formulare, modelele de
contracte i grafice de livrare/prestare. Toate documentele elaborate vor
reflecta concret detaliile, conditiile Si elementele specifice fiecărei achizitii in
parte, potrivit prevederilor din cererea de finantare
C) completarea documentului unic de achizitie european DUAE;
d) asistentă publicare in SEAP;
e) consultanta privind elaborarea răspunsurilor la solicitările de clarificări;
f) consultanţa privind elaborarea procesului verbal de deschidere/decriptare a
ofertelor si a rapoartelor intermediare;
g) consultanta privind redactarea raportului procedurii, a deciziei de suspendare
a procedurii de atribuire, a deciziei de anulare a procedurii de atribuire;
h) consultantă privind elaborarea comunicărilor către ofertanti privind rezultatul
procedurii de atribuire;
i) consultantă privind motivatiile autoritătii contractante In fate CNSC (dacă este
cazul);
j) consultantă privind publicarea anuntului de atribuire.
k) consultantă si intocmire documentatie de atribuire privind intocmirea dosarului
de achizitie publică.
4. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI
Achizitorul va furniza consultantului toate informatiile si/sau documentele considerate
necesare pentru prestarea corespunzătoare a serviciilor de consultantă, respectiv:
descrierea activitătilor din cererea de finantare ce necesită efectuarea
achizitiilor publice;
• planul achizitiilor proiectului;
• proiectele elaborate aferente cererii de finantare;
• documentatiile intocmite de către proiectant cu referire la nevoile obiective ale
autoritătii contractante ce urmeaza a fi realizate prin atribuirea de contracte de
achizitie publică
Achizitorul va fi responsabil de implementarea contractelor de achizitii, sens in care
va nominaliza o persoană responsabilă cu derularea procedurilor de achizitie. in ceea ce
priveste evaluarea ofertelor, achizitorul va nominaliza o comisie pentru derularea fiecarei
achizitii.
•

5. OBLIGATIILE PRESTATORULUI
Prestatorul are obligatia de a realiza serviciile la termenele si in perioadele specificate
in graficul de executie anexat contractului, pentru fiecare procedură in parte.
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stadiul fiecărei achizitii prin prezentarea unui raport cu privire la activitătile desfăşurate.
Pe perioada derulării contractului, consultantul va lua toate măsurile pentru eliminarea
situatiilor de conflict de interese in raport Cu viitorii ofertanti.
Pentru situatiile in care apar modalităti diferite de solutionare intre consultant şi
angajaţii compartimentului de achiziţii publice, va prezenta o justificare scrisă pentru propria
decizie, care va fi ataşată dosarului de achizitie publică i pentru care va răspunde in fata
organelor de conducere.
5.CONFLICTUL DE INTERESE
Se vor aplica prevederile Legii 98/2016 privind achizitiile publice.
Pentru a se asigura independenta operatorului economic selectat, acesta va semna o
declaratie, care certifică faptul că nu se află in conflict de interese la momentul depunerii
ofertei i că va informa autoritatea contractantă in cazul In care se află la un moment dat In
această situatie, in timpul indeplinirii sarcinilor pentru care a fost contractat.
6. DURATA CONTRACTULUI
Contractul se va derula incepand cu data semnării contractului şi are o durată de 24
luni calendaristice.
Durata contractului de servicii se va putea prelungi prin act aditional in cazul in care
perioada de aplicare a procedurilor se va prelungi motivat, on de câte on este necesar.
7.VALOAREA ESTIMATĂ
Valoarea estimată a contractului este de 130.000 lei fără WA, pentru serviciile de
consultantă in domeniul achizitiilor publice elaborarea documentatiilor de atribuire.
8.MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI
Autoritatea contractantă va face un anunt de publicitate in SEAP unde se va indica in
Catalogul Electronic din SEAP.
Oferta va cuprinde:
1. documente de calificare,
2. oferta financiară.
Documente de calificare solicitate:
8.1. certificat de inregistrare/ certificat emis de ONRC cu specificarea codului CAEN
corespunzator achizitiei,
8.2. declaratie pe propria răspundere că are angajat permanent cel puţin o persoană ce
va fi implicată in procesul de consultantă pentru derularea procedurilor precum şi
intocmirea documentatiilor de atribuire potrivit legislatiei In domeniu. Această
persoană este necesar să fi absolvit cursuri de specialitate. Declaratia va fi insotită
de CV-ul persoanei desemnate.
8.3. experienţa similară in ultimii 3 ani in domeniul achizitiilor publice In derularea
procedurilor Si intocmirea documentatiilor de atribuire. Experienta similară poate fi
dovedită prin contracte similare, Insotite de procese verbale de receptie sau scrisori
de bună executie a contractelor respective.
8.4. Dovada achitării garanţiei de participare
Nota 1.:Documentele de calificare si dovada achitării garanţiei de participare
se vor depune intr-un plic inchis Si sigilat Cu ştampila ofertantului pe cele 4
colturi de Inchidere de pe verso-ul plicului
Pe fata plicului se va specifica in mod obligatoriu următoarele:
"Plicul nr.1-Documente de calificare
SC
SRL"
"Pentru achizitia serviciilor de consultantă şi elaborare documen
din data de 22.07.2019"
3

Oferta financiară se va prezenta in lei fără TVA.
Oferta financiară va fi defalcată astfel incât să se respecte următoarele procente:
-40 c7o din valoarea totală ofertată va reprezenta elaborarea documentatiilor de
atribuire;
-60% din valoarea totală ofertată vor reprezenta celelalte servicii de consultanţă
mentionate in prezentul caiet de sarcini.
Nota 2: Oferta financiară se va depune intr-un plic inchis Si sigilat Cu ştampila
ofertantului pe cele 4 colţuri de inchidere de pe verso-ul plicului
Pe MO plicului se va specifica in mod obligatoriu următoarele:
"Plicul nr.2-Oferta financiară"
SC
SRL"
"Pentru achiziţia smiciilor de consultanţă şi elaborare documentaţii atribuire
din data de 22.07. 2019"
Nota 3..Plicul 1 Plicul 2 se vor ăntroduce intr-un plic mai mare inchis sigilat
CU ştampila ofertantului pe cele 4 colţuri de inchidere de pe verso-ul plicului
Pe faţa plicului se va specifica in mod obligatoriu următoarele:
SRL"
"SC
"Documente calificare şi oferta financiară pentru achiziţia serviciilor de
consultanţă şi elaborare documentaţii atribuire din data de 22.07. 2019"
ATENTIE !!! La data depunerii plicului ofertantul va solicita inregistrarea
acestuia in registrul de intrări/iesiri documente al unitătii si cu precizarea expresă a
orei de depunere.
9. GARANTIA DE PARTICIPARE SI GARANŢIA DE BUNA EXECUŢIE
9.1.(1)Garantia de participare, In cuantum de 1 % din valoarea totală estimată a
contractului, se va depune in contul achizitorului, respectiv R033BRDE260SV31247492600
deschis la BRD Orova, cu cca.2 zile inainte de depunerea ofertei.
(2)Dovada achitării garantiei de participare se anexează in copie la documentele de
calificare, depuse Cu ocazia ofertei.
(3)Garantia de participare se retine in cazul in care furnizorul desemnat refuză semnarea
contractului.
9.2.Garantia de participare se retine de către achizitor in cazul in care furnizorul
desemnat reuză semnarea contractului.
9.1 in termen de 10 zile de la data semnării contractului să deschidă un cont la dispozitia
achizitorului pentru virarea garantiei de bună executie a cărei valoare totală va fi de
5% din valoarea contractului fără TVA.
9.2 Virarea sumei aferentă garantiei de bună executie se poate face prin retineri
succesive din sumele datorate pentru facturile partiale.
9.3 Sumele din contul de garantie de bună executie pot fi revendicate de către achizitor
in cazul in care prestatorul nu îsi execută obligatiile prin contract.
9.4 Garantia de bună executie va fi restituită prestatorului in termen de cel mult 14 zile,
dacă pâriă la acea dată nu s-au emis pretentii asupra ei de către achizitor.
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10. PLATA SERVICIILOR
Plata se va efectua in 30 de zile calendaristice de la data depu
10.1
de către prestator la sediul achizitorului.
in mod obligatoriu factura depusă de prestator va fi Trlsotită d
10.2
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procesului verbal de receptie a serviciilor facturate.
10.3
In cazul in care factura este depusă de prestator fără procesul verbal de
receptie, termenul de 30 de zile pentru achitare decurge de la data depunerii
documentului anexă la factură

intocmit,
Comisia de achiziţii publice
Ing Hristodorescu Mircia
Jr. Popa Nicolae Alin
Ing Dumbravă Adi Nelu

