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SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

Institutie publica in subordinea Academiei Romane

Activitate (Activitati)

INSTITUTUL DE BIOLOGIE BUCURESTI

Adresa postala: Splaiul Independentei 296, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060031, Romania, Punct(e) de contact: Monica Joitoiu, Tel. +40 
740193226, Email: monica.joitoiu@ibiol.ro, Fax: +40 212219071, Adresa internet (URL): www.ibiol.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-
licitatie.ro

Altele: Cercetare-dezvoltare

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 5

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

Furnizare autoturism de teren in cadrul proiectului “Sistem national de monitorizare pe termen lung a bioacumularii metalelor grele 
aeropurtate (BIOMONRO)” este sustinut în cadrul Programului RO04 – ”Reducerea Substantelor Periculoase”

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: INSTITUTUL DE BIOLOGIE BUCURESTI- Splaiul Independentei 296

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Furnizare autoturism de teren in cadrul proiectului “Sistem national de monitorizare pe termen lung a bioacumularii metalelor grele 
aeropurtate (BIOMONRO)” este sustinut în cadrul Programului RO04 – ”Reducerea Substantelor Periculoase”

34110000-1 Autoturisme (Rev.2)

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

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

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Autoturism de teren – 1 buata

Valoarea estimata fara TVA: 80,645.16 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
3 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.1.3)   Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

Codul NUTS: RO - ROMANIA

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Nu

Tip anunt: Invitatie de participare

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
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SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Proiect finantat printr-un Grant acordat de Islanda, Liechtenstein si Norvegia-BIOMONRO,Contract nr. 3452/19.05.2015

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.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

III.1.1.a) Garantie de participare

Da

Garantia de participare trebuie sa fie exprimata în suma fixa: 1612 lei.

Perioada de valabilitate a garantiei de participare: cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei precizate, respectiv 60 zile de la data 
limita a depunerii ofertelor.Modul de constituire a garantiei de participare:

- Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate

bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta în original, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire.

- Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieria autoritatii contractante: a unui ordin de plata sau a unei file cec, cu 
conditia confirmarii acestora de catre banca pâna la data deschiderii ofertelor Cont: RO79TREZ7065005XXX000116, Trezoreria sector 6, 
cod fiscal 4183326. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru 
deschiderea ofertelor conform art. 86 alin 6 din H.G. 925/2006.

În cazul I.M.M.–urilor pentru obtinerea reducerii de 50% din cuantumul garantiei de participare, conform prevederilor Legii nr. 346/2004, art.7 
(modificat prin O.G.R. nr. 27/2006), încadrarea în plafoanele referitoare la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si 
activele totale se stabilesc pe baza unei declaratii pe propria raspundere a reprezentantului /reprezentantilor legal/legali al/ai întreprinderii 
interesate în încadrarea în categoria întreprinderilor mici si mijlocii, conform modelului prevazut în anexele nr. 1 si 2 din O.G.R nr. 27/2006".

Aceste declaratii se anexeaza la dovada garantiei de participare si se depun odata cu oferta sau cu instrumentul de garantie emis în 
conditiile legii. Echivalenta pentru garantia de participare depusa în valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de 
participare.

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila

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;

Pentru consultarea legislatiei  in domeniul achizitiilor publice poate fi accesat site-ul www.anrmap.ro.
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Cerinta nr. 1

Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006

Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii- Se va completa formularul nr.2

Încadrarea în situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea ofertantului din 
procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

În cazul în care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta formularul nr. 2.

Cerinta nr. 2

Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii - Se va completa formularul nr. 3

Încadrarea în situatia prevazuta la art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea ofertantului din 
procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

În cazul în care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta formularul nr. 3.

Cerinta nr. 3

Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 

Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii - Se va completa formularul formularul nr. 4 

Cerinta nr. 4

Declaratii privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii - Se va completa formularul nr. 5

Persoanele cu functie de decizie din cadrul Autoritatii contractante cu care ofertantul nu trebuie sa aiba legaturi în întelesul art. 69^1 din 
OUG nr. 34/2006, sunt:

Acad. Octavian Popescu, director, reprezentantul legal al Institutului de Biologie Bucuresti

Contabil Sef Mihaela Maria Petre; Medana Zamfir, Gabriela Teodosiu, Nicolae Mirancea, Radu Aman;

Membrii comisiei de evaluare, numiti prin decizie a directorului:Stefanut Sorin, Banciu Cristian, Ion Constanta Mihaela, Joitoiu Monica, 
Manole Anca, Pantelimon Cristiana Catalina.

În cazul în care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta formularul nr. 5.

Cerinta nr. 5

Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat consolidat

Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat consolidat, din care sa rezulte faptul ca ofertantul nu are 
datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (original, copie legalizata sau 
copie certificata „conform cu originalul” semnata si stampilata).

În cazul în care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta Certificatul de atestare fiscala privind 
indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat consolidat.

Cerinta nr. 6

Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale

Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale, din care sa rezulte faptul ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare 
celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (original, copie legalizata sau copie certificata „conform cu originalul” 
semnata si stampilata).

În cazul în care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta Certificatul privind plata taxelor si 
impozitelor locale. 

Cerinta nr. 7

Ofertantii nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au îndeplinit 
obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiile catre bugetul de stat si bugetul local, în conformitate cu cerintele solicitate de 
autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente).

Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.

Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Ofertantii nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au îndeplinit 
obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiile catre bugetul de stat si bugetul local, în conformitate cu cerintele solicitate de 
autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente).

Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Cerinta nr. 1

Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului de pe lânga instanta competenta.

Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii - Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului de 
pe lânga instanta competenta in oricare din formele: original /copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, din care sa 
rezulte informatii legate de datele de identificare,actionarii/asociatii, organele de conducere, administratorii, cotele de participare, obiectul de 
activitate (obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN). Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie 
reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.

Certificatele constatatoare vor fi prezentate de toti partenerii dintr-o asociere - pentru partea de contract pe care declara ca o vor realiza.

Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta pentru conformitate Certificatul Constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, la 
sediul Autoritatii Contractante inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, la solicitarea Autoritatii

Contractante, in original sau copie legalizata.

Ofertantii nerezidenti vor prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca forma de înregistrare ca persoana fizica sau juridica si, dupa 
caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din tara în care ofertantul este stabilit.

Documentele vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, insotite de traducerea autorizata 
in limba romana.
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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

Cerinta nr. 1

Prezentarea informatiilor privind situatia economico-financiara 

Declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2012, 2013, 2014). 

Conditie de calificare:  Cifra medie de afaceri globala in ultimii 3 ani sa fie 
cel putin egala cu - 161290 lei 

Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani se va lua in calcul proportional, in 
functie de anul cand a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala 
operatorul economic care a depus oferta.

Se va completa formularul nr. 7

Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate în alta moneda 
decât ron se va folosi cursul mediu anual comunicat de catre

Banca Nationala a României pentru fiecare an in parte.

Pentru ofertantii care se încadreaza in categoria întreprinderilor 
mici si mijlocii sumele mai sus mentionate se reduc cu 50% - 
Completare Formularul nr. 7 (dupa caz).

In cazul unei asocieri, aceasta trebuie sa fie formata exclusive 
din operatori incadrati in categoria IMM pentru a beneficia de 
aceeasi reducere referitoare la cifra de afaceri.

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Cerinta nr. 1

Declaratie privind lista principalelor produse livrate in ultimii 3 ani. Se va 
prezenta o lista a principalelor produse livrate in ultimii 3 ani continand 
valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt 
autoritati contractante sau clienti privati.

Cerinta nr. 2

Experienta similara - ofertantii trebuie sa faca dovada ca în ultimii 3 ani 
(calculati pâna la data limita a depunerii ofertei) au livrat produse similare. 

Cerinta nr. 3

Informatii privind subcontractantii si asociatii – ofertantul va specifica: 
numele societatii subcontractante (daca este cazul), partile din contract 
indeplinite de subcontractanti (daca este cazul).

Se va completa formularul nr. 6





Se va completa formularul nr. 8 insotit de certificate/documente 
pentru cele mai importante produse livrate emise

sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar 
(cuprinzand valori, perioade de livrare, beneficiari, indifferent 
daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau client 
privati)



Se va completa formularul nr. 13 (daca este cazul).

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

Cerinta nr. 1

Ofertantul va demonstra ca respecta standardele de asigurare a calitatii, 
respectiv detine certificat ISO 9001:2008 sau echivalent.

Cerinta va fi îndeplinita de catre ofertant/ofertant asociat (pentru partea din

contract pe care o realizeaza), dupa caz.

Certificate emise de organisme independente care atesta 
respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 
9001:2008 sau echivalent, copie lizibila cu mentiunea "conform 
cu originalul".

Nota: În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat 
trebuie sa detina un astfel de certificat pentru partea din contract 
pe care o realizeaza.

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Cerere de oferta

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

Offline

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
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IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

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)

60 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertantul are obligatia de a prezenta propunerea tehnica astfel încât sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice 
cu specificatiile tehnice prevazute în Caietul de sarcini; astfel propunerea tehnica va fi prezentata in forma solicitata in Caietul de Sarcini si 
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. 

Cerintele si pecificatiile tehnice din Caietul de Sarcini au caracter minimal obligatoriu si se vor proba cu documentatie originala din partea 
producatorului pentru produsele ofertate.

In acest sens, fiecare caracteristica solicitata si declarata va fi evidentiata în documentatia tehnica a ofertantului, astfel încât comisia de 
evaluare sa o poata identifica drept criteriu îndeplinit conform cerintelor tehnice solicitate. Ofertele care nu fac dovada explicita a 
caracteristicilor tehnice vor fi considerate neconforme.

În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu 
corespund cerintelor prevazute în caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

Ofertantul va depune clauzele contratuale – semnate si stampilate. Ofertantul are dreptul de a depune in oferta amendamente in legatura cu 
clauzele contractual specific. Oferta este considerate neconforma daca contine propuneri de modificare a clauzelor contractual pe care le-a 
stabilit autoritatea contractanta in cadrul documentatiei de atribuire, care sunt in mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urma, iar 
ofertantul, desi a fost informat cu privire la respetiva situatie, nu accepta renuntarea la clauzele respective.

Neprezentarea propunerii tehnice are ca efect descalificarea ofertantului.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Valoarea ofertei se exprima in lei, fara TVA.

Se vor completa:

Formularul de oferta – Formularul nr. 9  

Pretul prezentat in propunerea financiara este ferma si obligatoriu pe toata durata contractului.

Oferta nu va contine nicio modificare (schimbare, adaugire, stergere), in caz contrar va fi respinsa.

Criteriul de atribuire – PRETUL CEL MAI SCAZUT.

Toate preturile mentionate se vor exprima in lei fara TVA, aceasta fiind evidentiata separate.

Ofertantul va evidential pretul total al produselor.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Oferta se depune la secretariatul Institutului de Biologie Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 296, sector 6, cod postal 060031, telefon +40

212239071, fax +40 212219071.

b.) Ofertantul va depune un exemplar al documentatiei în original si 1 copie într-un plic închis corespunzator si netransparent.

Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si fiecare set de copii in plicuri separate, marcand corespunzator plicurile cu ORIGINAL si respective, 
COPIE.

Plicul în care este introdus originalul documentatiei, trebuie sa fie marcat cu adresa INSTITUTUL DE BIOLOGIE BUCURESTI si cu inscriptia

"A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA si ORA. Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, INSTITUTUL DE

BIOLOGIE BUCURESTI nu îsi asuma nicio responsabilitate pentru ratacirea documentatiei. Nu vor fi admise plicuri deteriorate, desfacute

sau cu semne distinctive.

c.) Scrisoarea de înaintare va fi prezentata de ofertanti la vedere – Formularul nr. 1

d.) Scrisoarea de împuternicire va fi prezentata de ofertanti la vedere - Formularul nr. 11

e.) Declaratie privind incadrarea in categoria I.M.M. – urilor, dupa caz - Formular nr. 12

f.) Dovada constituirii garantiei de participare in cuantumul si cu termenul de valabilitate specificat in documentatie

Ofertantii au obligatia de a numerota, semna si stampila fiecare pagina a documentatiei, precum si de a anexa un opis al documentelor 
prezentate.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
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VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.3) ALTE INFORMATII
In scopul aplicarii prevederilor art. 69^2 alin. 2 din OUG 34/2006, pentru a se facilita accesul la datele de identificare ale participantilor la 
procedura, se va prezenta Formularul 14 - Declaratia privind calitatea de participant la procedura.

In cazul depunerii unei contestatii/cereri/plangeri contestatorul are obligatia de a constitui garantia de buna conduita pentru intreaga perioada 
cuprinsa intre data depunerii si data ramanerii definitive a deciziei Consiliului/hotararii instantei de judecata de solutionare a acesteia.

Cuantumul garantiei de buna conduita se stabileste prin raportare la valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit, conf art. 2711 
alin 4, lit.c). Modalitatea de constituire: prin virament bancar (cont : RO79TREZ7065005XXX000116, Trezoreria sector 6, cod fiscal 4183326.) 
sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari si se depune in original la

sediul autoritatii contractante si in copie la Consiliu sau la instanta de judecata, odata cu depunerea contestatiei/cererii/plangerii. 

Garantia de buna conduita trebuie sa aiba o perioada de valabilitate de cel putin 60 zile sa fie irevocabila si sa prevada plata neconditionata la 
prima cerere a autoritatii contractante, în masura în care contestatia/cererea/plângerea va fi respinsa.

Modalitati de departajare al ofertelor egale: In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc, prezinta acelasi pret, autoritatea 
contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primul loc o noua propunere financiara in plic inchis, in caz in care contractul va fi atribuit 
ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

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

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac: In conformitate cu art. 256² din O.U.G. nr. 34/2006.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

INSTITUTUL DE BIOLOGIE AL ACADEMIEI ROMÂNE

Adresa postala: Splaiul Independentei 296, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060031, Romania, Tel. +40 740193226, Email: monica.joitoiu@ibiol.ro, 
Fax: +40 212219071, Adresa internet (URL): www.ibiol.ro

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): Grant acordat de Islanda, Liechtenstein si Norvegia; Proiectul “Sistem national de 
monitorizare pe termen lung a bioacumularii metalelor grele aeropurtate (BIOMONRO)” este sustinut în cadrul Programului RO04 – 
”Reducerea Substantelor Periculoase”, Contract nr. 3452 din 19.05.2015

Tipul de finantare: Program / Proiect

Program / Proiect: Alte finantari


