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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

Minister sau  orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)

- Ordine si siguranta publica

Serviciul de Telecomunicatii Speciale - U.M. 0319 Bucuresti

Adresa postala: Splaiul Independentei 323A, sector 6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: O.P.1, C.P.903, Romania, Punct(e) de contact: 
Cristina Marmandiu, Tel. +40 212022668, Email: cmarmandiu@stsnet.ro, Fax: +40 212234150, Adresa internet (URL): www.sts.ro, Adresa profilului 
cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 8

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

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

Acord-cadru de prestari servicii de comunicatii de conectare

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

Servicii

5 - Servicii de telecomunicatii

Locul principal de prestare: la sediile achizitorului

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

Acord cadru cu maximum 20 operatori economici

Durata acordului cadru: 48 luni

Valoarea estimata fara TVA: 24,454,080.00 EUR

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Pentru Loturile 1 si 2 contractele subsecvente se vor atribui 
prin reluarea competitiei, astfel:

a)	imediat dupa semnarea acordurilor-cadru, pentru toate punctele terminale ale utilizatorilor existente (conectate la 
momentul reluarii competitiei la punctele de prezenta ale achizitorului),

b)	în perioada aprilie-mai 2016 pentru punctele terminale conectate si functionale la data de 01.01.2016, având în vedere 
necesitatea efectuarii de analize tehnice în teren de catre semnatarii acordului cadru, precum si necesitatea întocmirii de 
proiecte tehnice care sa asigure continuitatea serviciilor în cazul schimbarii furnizorilor deja prezenti cu resurse în locatiile 
respective. 

c)	ulterior, oricând, pentru proiectele/retelele noi (punctele terminale ale utilizatorilor care urmeaza sa fie conectate la 
punctele de prezenta ale achizitorului) sau pentru acele conexiuni pe care prestatorul initial nu mai are capacitatea de a le 
asigura.

Pentru Lotul 3 contractele subsecvente se vor atribui prin reluarea competitiei imediat ce va aparea necesitatea 
achizitionarii acestui tip de conexiune.

Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: DA

Cu reluarea competitiei in SEAP:  Nu

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

Contractele subsecvente vor avea ca obiect prestarea de servicii de comunicatii de conectare necesare pentru conectarea punctelor 
terminale ale utilizatorilor la punctele de prezenta ale achizitorului.

72318000-7 Servicii de transmisie de date (Rev.2)

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

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

Da

II.1.8) Impartire in loturi

Da - unul sau mai multe loturi

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.1.3)   Anuntul implica

Incheierea unui acord-cadru

Codul NUTS: RO - ROMANIA

Tip anunt: Anunt de participare

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
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II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Cantitatile minime si maxime estimate de servicii de comunicatii de conectare ce pot face obiectul acordului-cadru, respectiv al unui singur 
contract subsecvent atribuit în baza acestuia, pentru fiecare lot în parte, sunt urmatoarele:



Lotul 1 – Conexiuni principale nivel 2

Acord-cadru = min. 2.950 - max. 6.000 conexiuni;

Un singur contract subsecvent = min. 1 – max. 2.500 conexiuni .



Lotul 2 – Conexiuni secundare nivel 2 

Acord-cadru = min. 1.074 - max. 5.002 conexiuni;

Un singur contract subsecvent = min. 1 – max. 2.500 conexiuni .



Lotul 3 – Conexiuni de tip “dark fiber” standard G.652

Acord-cadru = min. 1 - max. 20 conexiuni;

Un singur contract subsecvent = min. 1  – max. 10 conexiuni.



Cantitatile minime si maxime specificate mai sus sunt estimate. Cantitatile de servicii ce vor fi efectiv achizitionate vor fi în functie de 
necesitatile autoritatii contractante si de creditele bugetare ce vor putea fi alocate cu aceasta destinatie.

Valoarea estimata fara TVA: 24,454,080.00 EUR

II.2.2) Optiuni

Nu

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

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Nu

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

Bugetul de stat

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. Se vor prezenta, în original, Formularul nr. 13 si 
acordul de asociere (Formularul nr. 14).

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.1.1.a) Garantie de participare

Da

Cuantumul garantiei de participare (GP): Lot 1 – 241.785 EUR; Lot 2 – 236.496 EUR; Lot 3 – 10.800 EUR. 

Perioada de valabilitate a GP va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei (60 zile de la data limita de depunere a 
ofertelor). GP poate fi constituita, conform art. 86 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, în oricare din formele: 

a)	prin virament bancar, caz în care se va vira contravaloarea GP în lei în contul nr. RO49TREZ7065005XXX003954 deschis la Trezoreria 
Operativa Sector 6 Bucuresti pe seama U.M. 0319 Bucuresti, cod fiscal  14142897;

b)	printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari (a se vedea modelul din 
Formularul nr. 5);

Nota: Indiferent de forma aleasa, dovada constituirii GP va fi prezentata AC cel mai târziu la data si ora limita stabilite pentru deschiderea 
ofertelor. În cazul constituirii GP pentru mai multe loturi, este obligatorie precizarea loturilor pentru care a fost constituita si a sumei aferente 
fiecarui lot. În cazul unei asocieri, GP va fi constituita în numele asocierii si va acoperi în mod solidar pe toti membrii acesteia. În cazul GP 
constituite în lei sau alta valuta, echivalentul cuantumului GP va fi calculat pe baza cursului comunicat de Banca Centrala Europeana pentru 
lei sau acea alta valuta, valabil în data publicarii în SEAP a anuntului de participare (se va consulta site-ul oficial www.ecb.europa.eu). GP 
emise în alte limbi decât limba româna vor fi prezentate în original si vor fi însotite de traduceri autorizate în limba româna. Ofertantii IMM au 
dreptul de a constitui GP în procent de 50% din cuantumul mai sus precizat (informatii suplimentare în nota Formularului nr. 5).

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Da

Garantia de buna executie (GBE) va fi de 2% din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent si se va constitui în termen de maxim 5 
(cinci) zile de la data semnarii,  prin una din urmatoarele modalitati:

a) printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, valabil pe toata durata 
contractului conform Formularului nr. 6;

b) prin depunerea la casieria achizitorului a unei sume în numerar (numai în situatia în care valoarea totala a contractului subsecvent nu 
depaseste suma de 10.000 euro fara TVA);



În cazul unei asocieri, GBE va fi constituita în numele asocierii si va acoperi în mod solidar pe toti membrii acesteia. Ofertantul câstigator 
care se regaseste în categoria IMM, conform Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, va avea dreptul de a constitui GBE 
în procent de 50% din cuantumul mai sus precizat (informatii suplimentare sunt prezentate în nota la Formularul nr. 6).
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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

Se vor prezenta urmatoarele documente:

1) Formularul nr. 1 - Declaratia privind situatia personala;

2) Formularul nr. 2 - Declaratie privind conflictul de interese;

3) Formularul nr. 3 - Certificat de participare cu oferta independenta;

4) Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale eliberat de compartimentul/ biroul/ serviciul/ directia de impozite si taxe locale din cadrul 
unitatii administrativ-teritoriale pe raza careia operatorul economic îsi are sediul social, privind plata obligatiilor la bugetul local sau 
echivalent din care sa reiasa faptul ca operatorul economic nu are datorii restante la nivelul lunii anterioare celei în care este prevazut 
termenul limita de depunere a ofertelor; 

5) Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ-teritoriale pe raza careia operatorul 
economic îsi are sediul social, privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat sau echivalent din care sa reiasa faptul ca operatorul 
economic nu are datorii restante la nivelul lunii anterioare celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. 



Nota: I. a) Formularul nr. 1 se prezinta, dupa caz, de catre fiecare operator economic care participa la procedura în calitate de ofertant sau 
ofertant asociat.

b) Formularul nr. 2 se prezinta de catre fiecare operator economic care participa la procedura în calitate de ofertant, ofertant asociat sau 
subcontractant. Persoanele cu functii de decizie la nivelul autoritatii contractante, în sensul prevederilor art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare, sunt: dl Opris Marcel – directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, dl Axinia Ionut – seful UM 
0319 Bucuresti, dl Tuvichi Gabriel – loctiitorul sefului UM 0319 Bucuresti si dna Sarateanu Manuela – loctiitorul sefului UM 0319 Bucuresti.  

c) Formularul nr. 3 se prezinta de catre fiecare operator economic care participa la procedura în calitate de ofertant, cu oferta individuala. În 
cazul unei oferte depuse în asociere, Formularul nr. 3 va fi prezentat în numele asocierii, sub semnatura reprezentantilor legali/împuterniciti 
ai tuturor membrilor asocierii.  

d) Certificatele fiscale solicitate la pct. 4 si 5 se prezinta de catre fiecare operator economic care participa la procedura în calitate de ofertant 
sau ofertant asociat. În situatia în care procedurile de emitere a acestor certificate nu permit confirmarea situatiei datoriilor restante la data 
solicitata (finele lunii anterioare celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor), operatorul economic care trebuie sa 
prezinte aceste documente are dreptul de a depune, potrivit prevederilor art. 11 alin. (4) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile 
ulterioare, o declaratie pe propria raspundere, întocmita conform Formularului nr. 4, prin care confirma ca îndeplineste criteriile de calificare, 
astfel cum acestea au fost solicitate prin documentatia de atribuire. Într-o asemenea situatie, se vor aplica prevederile art. 11 alin. (5) si (6) 
din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv prevederile art. 9 alin. (3) din Ordinul presedintelui ANRMAP nr. 
509/2011.



II. Formularele nr. 1, 2 si 3 vor fi prezentate în mod obligatoriu în original. Certificatele solicitate la pct. 4 si 5 vor putea fi prezentate în 
oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”. În acest din urma caz, certificarea pentru 
conformitate cu originalul se va face de catre reprezentantul legal/împuternicit al operatorului economic în cauza, prin înscrierea pe fiecare 
pagina certificata a mentiunii „conform cu originalul”, însotita de semnatura persoanei respective, autoritatea contractanta rezervându-si 
dreptul de a solicita prezentarea documentelor în original/copie legalizata în vederea verificarii conformitatii cu originalul a copiilor 
prezentate. Toate documentele (cu exceptia certificatelor solicitate la pct. 4 si 5) trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor. 
Se pot prezenta orice alte acte doveditoare (certificate) echivalente în conditiile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Ofertantul/ofertantul asociat nerezident are dreptul de a prezenta orice documente edificatoare eliberate de 
autoritatile competente ale tarii sale de origine (cum ar fi certificate de atestare fiscala, caziere fiscale, caziere judiciare sau alte documente 
echivalente) pentru demonstrarea faptului ca si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si  contributiilor catre bugetul de stat si 
bugetul local în tara de rezidenta, în conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. În cazul acestor ofertanti, documentele 
vor fi prezentate în limba în care au fost emise, însotite de traduceri autorizate ale acestora în limba româna.

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

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;

c) Ord presed ANRMAP 314/2010 priv punerea în aplic a certific de particip la licit cu oferta independenta;

d) Ord presed ANRMAP 302/2011 priv aprob formularelor standard ale PV al sedintei de deschid a ofertelor si raportului proced, aferente 
proced de atrib a contr de achiz publ, a contr de concesiune de lucrari publice si a contr de concesiune de servicii;

e) Ord presed ANRMAP 509/2011 priv formularea criter de calific si selectie;

f) Ord presed ANRMAP 170/2012 priv interpret art. 691 din OUG 34/2006;

g) Ord presed ANRMAP 171/2012 cu priv la clarif ce vizeaza continutul document de atrib;

h) OUG 111/2011 priv comunicatiile electronice, cu modificarile si completarile ulterioare;

i) Decizia presed ANCOM 987/2012 priv regimul de autorizare generala pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice, 
cu modificarile si completarile ulterioare.

Nota: pentru consultarea legislatiei în domeniul achizitiilor publice, a se accesa site-ul www.anrmap.ro
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Cerinta nr. 1 

1. Pentru persoanele juridice române: se va prezenta Certificatul constatator emis de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului sau 
echivalent din care sa rezulte denumirea completa, sediul social si punctul/punctele de lucru, persoanele autorizate (administratori/persoane 
împuternicite), domeniul de activitate principal/domeniile de activitate secundare si codurile CAEN aferente acestora. 

2. Pentru persoanele juridice straine: se vor prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare, în conformitate 
cu legislatia din tara de rezidenta a operatorului economic.

3. Pentru persoanele fizice române/straine: se vor prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca 
persoana fizica autorizata, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta a operatorului economic. 



Cerinta nr. 2

Se va prezenta Certificatul-tip de furnizor de retele si servicii de comunicatii electronice prin care se atesta dreptul de furnizare de retele si 
comunicatii electronice eliberat de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii (ANCOM), în conformitate cu 
prevederile O.U.G. nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Deciziei presedintelui 
ANCOM nr. 987/2012 privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice.



Nota: 1) În cazul unei oferte depuse în asociere, documentele se prezinta de catre fiecare ofertant asociat, pentru partea de contract pe care 
o realizeaza. 

2) Documentele solicitate în cadrul acestei sectiuni pot fi depuse/prezentate în oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu 
mentiunea „conform cu originalul”. În acest din urma caz, certificarea pentru conformitate cu originalul se face de catre reprezentantul 
legal/împuternicit al operatorului economic prin înscrierea pe fiecare pagina certificata a mentiunii „conform cu originalul”, însotita de 
semnatura persoanei respective, autoritatea contractanta rezervându-si dreptul de a solicita prezentarea documentelor în original/copie 
legalizata în vederea verificarii conformitatii cu originalul a copiilor prezentate. Documentele prezentate trebuie sa fie valabile (actuale/reale) 
la data limita de depunere a ofertelor. În cazul în care, potrivit legislatiei în vigoare din tara de rezidenta a operatorului economic, pentru 
documentele prezentate nu este prevazuta o perioada de valabilitate (de exemplu, cazul Certificatului constatator emis de Ministerul Justitiei 
- Oficiul Registrului Comertului), documentele prezentate vor purta în mod obligatoriu mentiunea “Confirm pe propria raspundere ca 
prezentul document contine informatii actuale, conforme cu realitatea de la data limita de depunere a ofertelor”, sub semnatura 
reprezentantului legal/împuternicit al operatorului economic respectiv. Documentele emise într-o alta limba decât limba româna vor fi 
prezentate însotite de traducerile autorizate în limba româna.

Cerinta nr. 1 – Prezentarea de informatii privind cifra de afaceri global



Se va prezenta Formularul nr. 7 – Declaratie privind cifra de afaceri globala 
pe ultimii 3 ani, însotit de bilanturile contabile (sau extrase din bilanturile 
contabile) aferente exercitiilor financiare  2012, 2013 si 2014, vizate si 
înregistrate la organele competente

Echivalentul în euro al cifrei de afaceri (CA) globale va fi 
determinat la cursurile medii de schimb euro/leu comunicate de 
BCE pentru anii 2012 (4,4593 lei/euro), 2013 (4,4190 lei/euro) si 
2014 (4,4437 lei/euro). Pentru conversia altor monede în euro, 
se vor utiliza cursurile de schimb medii anuale stabilite de catre 
BCE, publicate pe site-ul www.ecb.europa.eu. În situatia în care 
publicarea bilanturilor nu este prevazuta de legislatia tarii în care 
este stabilit operatorul economic (OE), se pot prezenta orice alte 
documente echivalente, considerate edificatoare, prin care sa fie 
sustinute informatiile prezentate în cadrul Formularului nr. 7 (de 
ex., raportul anual al cenzorilor, raportul de audit financiar si 
contabil, scrisoare de bonitate din partea unei banci etc.). Toate 
documentele de sustinere pot fi prezentate în oricare din formele 
original/copie legalizata/ copie certificata pentru conformitate cu 
originalul. Certificarea pentru conformitate se face de catre 
reprezentantul legal/împuternicit al OE prin înscrierea pe fiecare 
pagina a mentiunii „conform cu originalul”, însotita de semnatura 
persoanei respective. Documentele emise în alte limbi vor fi 
prezentate însotite de traduceri autorizate în limba româna.

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 – Prezentarea de informatii privind experienta similara



Se va prezenta Formularul nr. 8 – Declaratie privind principalele prestari de 
servicii similare efectuate în ultimii 3 ani, în original, cuprinzând contractele 
de prestari servicii similare la a caror derulare ofertantul a participat efectiv 
în ultimii trei ani calculati pâna la data limita de depunere a ofertelor, la care 
se vor atasa documente suport relevante (certificate/ documente emise sau 
contrasemnate de autoritatile contractante sau de catre clientii privati, 
beneficiari ai serviciilor) care sa sustina informatiile cuprinse în formular

Pentru conversia în euro a valorilor livrarilor exprimate în lei, 
efectuate în 2012, 2013 si 2014, se vor utiliza cursurile medii de 
schimb euro/leu comunicate de BCE pentru anii 2012 (4,4593 
lei/euro), 2013 (4,4190 lei/euro) si 2014 (4,4437 lei/euro). Pentru 
livrarile din anul 2015, se va utiliza cursul euro/leu comunicat de 
BCE, valabil în data publicarii în SEAP a anuntului de 
participare. Pentru conversia altor monede în euro, se vor utiliza 
cursurile de schimb medii anuale stabilite de BCE pentru 
monedele respective pentru anii 2012, 2013 si 2014 respectiv 
cursurile de schimb comunicate de BCE, valabile în data 
publicarii în SEAP a anuntului de participare, pentru monedele 
respective (se va consulta site-ul oficial www.ecb.europa.eu).

Pentru fiecare contract nominalizat în Formularul nr. 8 se vor 
atasa documente suport relevante (certificate/ documente emise 
sau contrasemnate de autoritatile contractante sau clientii privati, 
beneficiari ai serviciilor, cum ar fi procese-verbale de receptie 
cantitativa si calitativa, recomandari sau orice alte documente 
edificatoare echivalente care sa ateste prestarea serviciilor, în 
oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu 
mentiunea „conform cu originalul”. Certificarea pentru 
conformitate cu originalul se va face de catre reprezentantul 
legal/împuternicit al OE, prin înscrierea pe fiecare pagina 
certificata a mentiunii „conform cu originalul”, însotita de 
semnatura persoanei respective. Documentele emise în alte 
limbi vor fi prezentate însotite de traduceri autorizate în limba 
româna.

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

Modalitatea de indeplinire
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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. 2 – Prezentarea de informatii privind partea/partile din contract 
care sunt îndeplinite de subcontractanti si specializarile acestora



Se va prezenta Formularul nr. 15 – Declaratie privind partile din contract 
îndeplinite de subcontractanti si specializarile acestora, în original

În cazul unei asocieri, acest formular se va completa pentru si în 
numele asocierii de catre liderul de asociere, sub semnatura 
reprezentantului sau legal sau a persoanei împuternicite de 
acesta.



Completarea formularului se va face în conformitate cu 
precizarile din nota de subsol a acestuia si va cuprinde informatii 
privind activitatile care urmeaza a fi îndeplinite de fiecare 
subcontractant, respectiv datele de identificare ale acestora. 
Subcontractantii nominalizati în formular îsi vor exprima acordul 
sub semnatura si stampila reprezentantului legal/ împuternicit, în 
ultima coloana a tabelului din formular. 

Formularul va fi însotit, dupa caz, de contractele de 
subcontractare (daca acestea au fost deja încheiate). Daca 
acestea nu au fost încheiate pâna la data depunerii ofertei, 
contractele de subcontractare vor fi prezentate autoritatii 
contractante cel mai târziu la semnarea acordului-cadru.

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

Cerinta:

Implementarea standardului de management al calitatii în conformitate cu 
ISO 9001:2008 sau echivalent



Conditie de calificare: 

Se va prezenta un certificat emis de un organism independent care sa 
ateste ca ofertantul are implementat si mentine, conform ISO 9001:2008 
sau echivalent, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care 
fac obiectul achizitiei

În cazul unei asocieri, aceasta conditie trebuie îndeplinita 
individual de fiecare asociat, pentru partea din contract 
(activitatea) pe care acesta o îndeplineste. 



Nota: Se permite depunerea/prezentarea documentelor solicitate 
în cadrul acestei sectiuni în oricare din formele: original/copie 
legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. În 
acest din urma caz, certificarea pentru conformitate cu originalul 
se va face de catre reprezentantul legal/împuternicit al 
operatorului economic, prin înscrierea pe fiecare pagina 
certificata a mentiunii „conform cu originalul”, însotita de 
semnatura persoanei respective. Documentele emise într-o alta 
limba decât limba româna vor fi prezentate însotite de traduceri 
autorizate în limba româna. Documentele prezentate trebuie sa 
fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.

Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor 
furniza orice alte probe/dovezi prin care sa confirme asigurarea 
unui nivel corespunzator al calitatii pentru activitatile pe care 
urmeaza a le desfasura în cadrul contractului.

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

Licitatie deschisa

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

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

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.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

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

Propunerea tehnica se va prezenta astfel încat sa se asigure posibilitatea verificarii cu usurinta a corespondentei acesteia cu specificatiile 
tehnice prevazute în caietul de sarcini. 

Propunerea tehnica va fi elaborata astfel încât sa rezulte cu usurinta daca sunt sau nu îndeplinite în totalitate cerintele minime si obligatorii 
prevazute în caietul de sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor / obligatiilor prevazute 
in caietul de sarcini. 

Propunerea tehnica va consta într-o descriere a serviciilor oferite, în conformitate cu caietul de sarcini, si va include toate documentele 
suport pe care ofertantul le considera necesare.  



ATENTIE: Pentru ca oferta sa fie considerata conforma, aceasta trebuie sa îndeplineasca fiecare cerinta minimala obligatorie, specificata ca 
atare în caietul de sarcini.



Ofertantul are obligatia de a mentiona în cadrul ofertei ca la elaborarea acesteia a tinut cont de regulile obligatorii referitoare la conditiile de 
munca si de protectie a muncii, în vigoare în România, si ca va respecta aceste reguli pe toata perioada în care va presta servicii în baza 
acordului-cadru. Se va prezenta în acest sens Formularul nr. 9 - Declaratie privind sanatatea si securitatea în munca.



Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind reglementarile obligatorii referitoare la conditiile 
de munca si de protectia muncii care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului sunt urmatoarele:

a)	Inspectia Muncii – organ de specialitate al administratiei publice centrale, aflat în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei 
Sociale si Persoanelor Vârstnice, cu sediul în str. Matei Voievod nr. 14, sector 2, Bucuresti, tel. 021/302.70.30 sau 021/302.70.54, 
www.inspectmun.ro;

b)	Inspectoratele Teritoriale de Munca din fiecare judet si municipiul Bucuresti;

Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind reglementarile obligatorii referitoare la protectia 
mediului:

a)	Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, cu sediul în B-dul Libertatii, nr. 12, sect. 5, Bucuresti, tel. 021/316.02.66, www.mmediu.ro;

b)	Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, cu sediul în Splaiul Independentei, nr. 294,  sector 6, Bucuresti, tel. 021/207.11.01, 
www.apm.ro;

c)	Garda Nationala de Mediu, cu sediul în B-dul Unirii, nr. 78, bloc J2, sector 3, Bucuresti, tel. 021/326.89.70, www.gnm.ro.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiara va cuprinde:



1)	Formularul de oferta (Formularul nr. 10);

2)	Anexa la formularul de oferta continând detalierea preturilor unitare.



Nota: Preturile ofertate vor include toate cheltuielile necesare pentru prestarea serviciilor în conformitate cu cerintele caietului de sarcini si 
vor ramâne fixe si ferme pe toata perioada derularii acordului - cadru. 

Preturile unitare ofertate vor fi exprimate în euro, fara TVA.



Pentru fiecare lot se va calcula valoarea ofertei (cea care se va înscrie în Formularul de oferta), prin aplicarea formulei prezentate în anexa 
la Formularul nr. 10. 



În Anexa la formularul de oferta se va înscrie pretul unitar pentru fiecare tip de serviciu, în formatul precizat în Anexa la Formularul nr. 10 din 
prezenta documentatie de atribuire.

Pretul ofertat pentru serviciile de comunicatii de bucla locala va fi precizat sub forma de abonament lunar, detaliat pentru fiecare dintre 
marimile de banda de 128 kbps, 256 kbps, 512 Kbps, 1Mbps, 2 Mbps, 4 Mbps, 5 Mbps, 6 Mbps, 10 Mbps, 20 Mbps, 30 Mbps, 40 Mbps, 50 
Mbps, 100 Mbps, 200 Mbps, 300 Mbps, 400 Mbps, 500Mbps si 1 Gbps. Nu se vor accepta alte costuri suplimentare pentru punerea în 
functiune/functionarea serviciului (taxe de instalare, chirii echipamente etc.).

Ofertantul poate oferta pentru toate dimensiunile de banda sau numai pentru anumite valori ale benzilor de comunicatii.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
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Oferta trebuie sa contina documentele solicitate si sa fie înaintata fie prin posta/servicii de curierat, cu confirmare de primire, fie depusa 
personal la sediul autoritatii contractante, pe baza unei scrisori de înaintare separata, atasata ofertei depuse, completata conform 
Formularului nr. 11, semnata, datata si adresata autoritatii contractante.



Ofertele depuse prin alte mijloace decât cele mentionate anterior nu vor fi luate în considerare.



Ofertele vor fi depuse în plic/pachet/colet pe care se vor mentiona urmatoarele:

1.	denumirea autoritatii contractante si adresa: Serviciul de Telecomunicatii Speciale – UM 0319 Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. 323A, 
sector 6, Bucuresti, România;

2.	denumirea achizitiei: Acord-cadru de prestari servicii de comunicatii de conectare;

3.	numele persoanei de contact indicata în sectiunea 1.1 a Fisei de date a achizitiei;

4.	mentiunea “A nu se deschide înaintea datei de _____ ora ___” (se va completa conform anuntului de participare);

5.	denumirea si adresa ofertantului. 



În situatia în care cu ocazia primirii plicului/pachetului/coletului se constata ca acesta este deteriorat sau desfacut, acest aspect va fi 
consemnat de catre reprezentantul autoritatii contractante pe Scrisoarea de înaintare sau pe orice alt document prin care se solicita 
confirmarea primirii plicului/pachetului/coletului, precum si în cadrul procesului-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor. Responsabilitatea 
privind depunerea la sediul autoritatii contractante a tuturor documentelor ce compun oferta si a celor ce o însotesc revine în exclusivitate 
ofertantului. Autoritatea contractanta nu poate fi tinuta responsabila pentru lipsa vreunui document dintr-un plic/pachet/colet deteriorat sau 
desfacut.



Fiecare oferta va fi depusa într-un exemplar original, pe suport hârtie, si un exemplar în format electronic (.pdf), pe suport fizic, ce va include 
în ordinea de mai jos:

1.	documentele de calificare si selectie;

2.	propunerea tehnica;

3.	propunerea financiara.

Din motive de operativitate în evaluarea ofertelor, propunerea tehnica si cea financiara din cadrul exemplarului în format electronic, vor fi în 
mod obligatoriu prezentate si în format editabil.



Oferta va fi însotita de urmatoarele documente:

1)	Scrisoarea de înaintare (completata conform Formularului nr. 11);

2)	Garantia de participare, emisa conform Formularului nr. 5, în original, sau dovada constituirii acesteia, în cazul în care ofertantul a optat 
pentru varianta viramentului bancar, însotite, dupa caz, de Declaratia privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici si mijlocii, 
completata conform modelului prevazut în Formularul nr. 12, semnata de catre reprezentantul legal/împuternicit al operatorului economic;

3)	Împuternicire de participare la sedinta de deschidere a ofertelor (numai în cazul în care persoana care participa la sedinta de deschidere 
nu este însusi reprezentantul legal al operatorului economic sau persoana împuternicita de acesta, semnatara a ofertei (în acest din urma 
caz, va fi luata în considerare împuternicirea emisa de reprezentantul legal, conform modelului prevazut în Formularul nr. 16). 



NOTA: 1) Instrumentul de garantare, în original, sau dovada constituirii garantiei de participare, în cazul garantiei constituite prin virament 
bancar, însotite, dupa caz, de Formularul nr. 12, trebuie sa fie prezentate autoritatii contractante cel mai târziu la data si ora stabilite pentru 
deschiderea ofertelor, mentionate în anuntul de participare publicat în SEAP.

2) Împuternicirea de participare la sedinta de deschidere a ofertelor, în cazul în care trebuie emisa conform celor de mai sus, va fi emisa în 
forma aleasa de ofertant, semnata de catre persoana autorizata sa angajaze ofertantul în procedura de atribuire (reprezentantul 
legal/persoana semnatara a ofertei împuternicita de acesta) si va contine datele de identificare ale procedurii de achizitie publica (denumirea 
achizitiei, numarul anuntului de participare din SEAP, denumirea autoritatii contractante), precum si faptul ca persoana împuternicita sa 
participe la sedinta de deschidere are dreptul de a reprezenta/angaja operatorul economic în cadrul acestei sedinte de deschidere a 
ofertelor si de a semna procesul-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor. Împuternicirea va fi însotita de o copie a actului de identitate al  
persoanei care reprezinta ofertantul în cadrul sedintei de deschidere a ofertelor.



Întreaga oferta va fi semnata si stampilata pe fiecare pagina de catre persoana legal autorizata sa angajeze ofertantul în procedura de 
achizitie publica, respectiv numerotata crescator de la prima pâna la ultima pagina, pe aceasta din urma fiind trecuta mentiunea „ULTIMA 
PAGINA”. 



Oferta va contine în mod obligatoriu un OPIS al documentelor depuse.



ATENTIE: Documentele care însotesc oferta, respectiv scrisoarea de înaintare, garantia de participare si, dupa caz, împuternicirea de 
participare la sedinta de deschidere NU SE NUMEROTEAZA si se prezinta separat de oferta.



Data limita si ora pentru depunerea ofertelor: conform anuntului de participare.



Operatorul economic trebuie sa ia toate masurile astfel încât oferta sa fie primita si înregistrata de catre autoritatea contractanta pâna la 
data si ora limita de depunere a ofertelor. Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa a autoritatii contractante decât cea mentionata 
în prezenta documentatie ori care este primita de catre autoritatea contractanta dupa expirarea termenului limita de depunere se returneaza 
nedeschisa. Cu exceptia cazurilor mentionate anterior, autoritatea contractanta va retine toate ofertele primite pentru aceasta procedura de 
atribuire. În consecinta, ofertantii nu au dreptul de a li se returna ofertele retinute.



NOTA: Dupa termenul limita de depunere a ofertelor nu se poate modifica sau retrage nicio oferta depusa.



Data si ora deschiderii ofertelor: conform anuntului de participare.



Locul deschiderii ofertelor: sediul autoritatii contractante din Splaiul Independentei nr. 323A, sector 6, Bucuresti, România



NOTA: În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru demonstrarea 
îndeplinirii criteriilor de calificare prevazute în prezenta fisa de date a achizitiei, conform art. 176 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau 
legal, prin care acesta confirma faptul ca îndeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. 
Declaratia va fi însotita de o anexa în care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor 
cerinte. Modelul de declaratie si anexa la acesta sunt prevazute în Formularul nr. 4 si anexa la acesta. Într-o asemenea situatie, se vor 
aplica prevederile art. 11 alin. (5) si (6) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv prevederile art. 9 alin. (3) 
din Ordinul presedintelui ANRMAP nr. 509/2011. Ofertantul care uzeaza de acest drept are obligatia de a prezenta/ completa certificatele/ 
documentele edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor de calificare, atunci când primeste din partea autoritatii contractante 
o solicitare în acest sens, în temenul prevazut în respectiva solicitare (termenul nu va fi mai mic de 3 zile lucratoare).

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
I. Elementul care va face obiectul reluarii competitiei va fi “pretul”, iar criteriul de atribuire va fi “pretul cel mai scazut” pentru fiecare conexiune 
în parte.

II. Conform prevederilor art. 69^2 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, AC are obligatia de a publica în 
SEAP denumirea si datele de identificare ale fiecarui OE care participa la procedura în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert 
sustinator, în decurs de maxim 5 zile de la expirarea datei limita de depunere a ofertelor, exceptie facând persoanele fizice, pentru care se 
publica numai numele. Prin urmare, data fiind necesitatea identificarii tuturor OE participanti la procedura, se vor prezenta în mod obligatoriu 
Formularul nr. 13 – Informatii privind asocierea, în original, însotit, dupa caz, de acordul de asociere întocmit conform Formularului nr. 14, în 
original, Formularul nr. 15 – Declaratie privind partile din contract îndeplinite de subcontractanti si specializarile acestora, în original, însotit, 
dupa caz, de contractele de subcontractare, în oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. 
Certificarea pentru conformitate cu originalul se face de catre reprezentantul legal/împuternicit al OE, prin înscrierea pe fiecare pagina 
certificata a mentiunii „conform cu originalul”, însotita de semnatura persoanei respective. Prezentarea în mod obligatoriu a acestor 
documente, indiferent daca un ofertant are sau nu asociati/subcontractanti, reprezinta o cerinta de natura administrativa, strict necesara pentru 
îndeplinirea de catre AC a obligatiei sale legale prevazute la art. 69^2 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

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

Conform art. 256^2 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv 10 zile începând cu ziua 
urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal

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

Serviciul de Telecomunicatii Speciale – U.M. 0319 Bucuresti

Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 323A, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060044, Romania, Tel. +40 212022575, Email: 
cmarmandiu@stsnet.ro, Fax: +40 212234150

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI 
COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare

Anexa B

INFORMATII PRIVIND LOTURILE
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LOT NR. 3 DENUMIRE: CONEXIUNI DE TIP “DARK FIBER” STANDARD G.652

1) DESCRIERE SUCCINTA

Achizitia are ca obiect prestarea de servicii de comunicatii de conectare – Conexiuni de tip “Dark fiber” standard G.562, pe o perioada 
de 4 ani (01.01.2016-31.12.2019)

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

72318000-7 Servicii de transmisie de date (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

Minim 1 – maxim 20 conexiuni

Valoarea estimata fara TVA: 540,000.00 EUR

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Valoarea garantiei de participare: 10800.00 EUR

LOT NR. 2 DENUMIRE: CONEXIUNI SECUNDARE NIVEL 2

1) DESCRIERE SUCCINTA

Achizitia are ca obiect prestarea de servicii de comunicatii de conectare – Conexiuni secundare nivel 2, pe o perioada de 4 ani 
(01.01.2016-31.12.2019)

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

72318000-7 Servicii de transmisie de date (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

Minim 1.074 – maxim 5.002 conexiuni

Valoarea estimata fara TVA: 11,824,800.00 EUR

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Valoarea garantiei de participare: 236496.00 EUR

LOT NR. 1 DENUMIRE: CONEXIUNI PRINCIPALE NIVEL 2

1) DESCRIERE SUCCINTA

Achizitia are ca obiect prestarea de servicii de comunicatii de conectare – Conexiuni principale nivel 2, pe o perioada de 4 ani 
(01.01.2016-31.12.2019)

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

72318000-7 Servicii de transmisie de date (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

Minim 2.950 – maxim 6.000 conexiuni

Valoarea estimata fara TVA: 12,089,280.00 EUR

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Valoarea garantiei de participare: 241785.00 EUR


