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MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI 

 

         Autoritatea contractanta:   

                  Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vanatoare Focsani, Bd. Republicii nr.5, Et. 2  

cod postal 620018, cod fiscal 16435869, tel : 0237232231, fax :0237230504, Mun Focsani Jud. 

Vrancea 

                 va inainteaza alaturat spre publicare in  partea a VI-a- Achizitii publice urmatorul anunt de 

participare la procedura de achizitie publica :  

 

Anunț de participare Achizitii publice  –PROCEDURA INTERNA(asimilat Licitatie deschisa) 

achiziție de servicii de impadurire anexa 2b din OUG 34/2006 

 

       1.    Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale autorităţii 

contractante:  Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vanatoare Focsani, Bd. Republicii nr.5, 

Et. 2  cod postal 620018,cod fiscal 16435869, tel : 0237232231, fax :0237230504, Mun Focsani Jud. 

Vrancea, adresa site : focsani.itrsv.ro 

2. Tipul autoritatii contractante : Subunitate teritoriala de specialitate a autoritatii publice 

centrale care raspunde de silvicultura. Activitatea : silvicultura 

3. Documentatia de atribuire si alte informatii  pot fi obţinute : prin adresarea unei solicitari 

la punctul de contact al autoritatii contractante. 

        4.    Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: nu mai tarziu de 6 zile inainte de 

data limita stabilita pentru depunerea ofertelor-conform art.79 alin 2. din OUG 34/2006. 

5. Obiectul contractului : 

a. Denumirea data contractului : Reconstructie ecologica pe terenuri degradate 

constituite in perimetrul de ameliorare Coasta Holmului, Com Banca, Jud. Vaslui 

b. Tipul contractului : Servicii  

c. Locul principal de prestare : Com Banca Jud. Vaslui ,Cod NUTS: RO 216-Vaslui 

d. Anuntul implica : un contract de achizitii publice 

e. Informatii privind acordul cadru : nu avem cazul 

f. Descrierea contractului : servicii de impadurire 

g. Clasificare CPV : 77231600-4 Servicii de impadurire(rev2)-ANEXA 2B din OUG 

34/2006 

h. Impartire pe loturi : nu avem cazul 

i. Cantitatea sau domeniul contractului : 70.8 ha servicii de impadurire 

j. Valoarea estimata a contractului : 1631552,66  lei fara tva   

k. Durata contractului :60 luni de la incheiere  

l. Ajustarea pretului contractului : atunci când : survin circumstanţe imprevizibile şi 

independente de voinţa părţilor,  durata de aplicare a procedurii de atribuire se 

                           MINISTERUL  MEDIULUI SI PADURILOR 

                INSPECTORATUL  TERITORIAL  DE  REGIM  SILVIC 
                                   SI  DE  VÂNĂTOARE   FOCŞANI 
 

               B-dul Republicii,  nr 5, cod poştal 620122,  tel./ fax 0237.232.231/0237230504 



 2 

prelungeşte în mod neprevăzut, creşterea/diminuarea indicilor de preţ, au avut loc 

modificări legislative  

m. Nu se vor achizitiona lucrari noi similare 

6. Conditii referitoare la contract 
a) Depozite valorice si garantii solicitate : Garantia de participare prin OP, fila CEC, 

virament bancar,instrument de garantare emis de o societate bancara sau de asigurari -

24473lei (Pentru IMM 50% din valoarea garantiei ; Contul ITRSV : RO26 

TREZ6915005XXX001709 ;Perioada de valabilitate : cel putin 60 zile de la data limita 

stabilita pentru depunerea ofertelor). Garantie de buna executie : 10% din pretul 

contractului. 

b) Forma juridica pe care o poate lua grupul de operatori : Asociere conform. Art.44 

din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare 

c) Principalele modalităţi de finanţare: sursa de finantare fonduri bugetare 

d) Executarea contractului nu este supusă altor condiţii speciale 

e) Nu se admit oferte alternative 
f) Legislatie aplicabila:  Art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 

        7.  Conditii de participare si criterii de calificare(sunt prezentate in documentatia de 

atribuire) : 

               a)Situaţia personală a candidatului sau ofertantului   

                        a.1. declarație  a ofertantului privind neîncadrarea în dispozițiile art. 180 si art 181 

din OUG 34/2006, confirmata prin : 

                                - cazier judiciar al operatorului economic eliberat de catre Inspectoratele de 

Politie Judetene. 

                                - certificat de atestare fiscala eliberat de MFP 

                                - certificat  de taxe si impozite locale eliberat de administratiile publice locale 

         a.2. declaratie pe propria raspundere  prin care se certifica faptul ca participarea la 

procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, in conformitare cu  O. ANRMAP 

nr.314/2010 

                               a.3. declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 

69^1(evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 

                b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 
                 b.1. certificat constatator emis de ONRC. Obiectul contractului trebuie să aibă 

corespondent în codul 

CAEN din certificatul constatator 

                       b.2. certificat de atestare pentru operatorul economic, emis in conformitate cu 

Ordinul MMP nr. 718/2010 sau emis in conformitate cu Ordinul MAPDR nr 88/2006-atestare 

imbunatariri funciare in domeniul silvic 

                c) Capacitatea tehnică si/sau profesională 
                        c.1.  o lista a principalelor servicii duse la bun sfarsit, continand valori, perioada, 

locul prestarii, beneficiarii. Se confirma prin prezentarea proceselor verbale de receptie. 

 
                        d)  Informatii privind masurile de protectie a mediului pe care operatorul economic 

le poate aplica in timpul indeplinirii contractului -prezentarea certificatului ISO 14001 sau echivalent. 

                        e) Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, 

eventual intentia sa o subcontracteze(daca este cazul) 
       8. Modul de prezentare a ofertei( este prezentat in documentatia de atribuire): plic inchis 

sigilat 

       9.     Contractul nu este rezervat unor ateliere protejate   

10.   Prestarea serviciilor în cauză nu este rezervată unei anumite profesii 

11.   Tipul procedurii : Procedura interna -servicii din anexa 2b-OUG 34/2006 
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12.   Criteriul  de atribuire: Pretul cel mai scazut 

13.    Nu va organiza o licitaţie electronică 

14.  Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă : 

15.  Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta: Romana 

16.  Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta : 60 zile 
       17. Data limita pentru depunerea ofertei(ziua,luna,anul,ora limita.) : 10.04.2012, ora 10.00. 

Locul: Sediul ITRSV Focsani, Str. Republicii nr.5 Et2 Mun Focsani Jud Vrancea 

        18. Conditii de deschidere a ofertelor(ziua,luna,anul,ora limita): 10.04.2012 ora 12.00 Locul: 

Sediul ITRSV Focsani, Str. Republicii nr5 Et2 Mun Focsani Jud Vrancea 

         19. Oferta se va depune numai prin  posta la adresa autoritatii contractante sau direct la 

secretariatul autoritatii contractante 

         20. Tipul de finantare: fonduri alocate de la bugetul de stat. Ordonator principal de credite –

MMP Bucuresti 

         21.Reguli de comunicare si transmitere a datelor : Orice comunicare, solicitare, informare, 

notificare si alte asemenea, trebuie sa fie transmise in scris. Documentele scrise pot fi transmise prin: 

posta, fax, sau prin combinatie posta/fax. Oferta se va depune numai prin  posta la adresa autoritatii 

contractante sau se poate depune direct la sediul autoritatii contractante 

         22. Organismul competent pentru căile de atac : CNSC BUCURESTI Adresă: Str. 

Stavropoleos nr. 6,Sector3,  

         23. Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac :Persoana vatamata 

poate sesiza CNSC in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile 

OUG 34/2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal 

         24. Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac :Serviciul 

Juridic din cadrul ITRSV Focsani. 

 

 

 

INSPECTOR SEF 

Alexandru LEFTER 

 


