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UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMANIEI Instrumente Structurale
2007 - 2013

"Reducerea activitatilor neconforme ~i gestionarea riscurilor In Parcul Natural Comana"
Cod SMIS-CSNR: 36299

Proiect cofinan~at din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Opera~ional Sectorial Mediu

Nr. 3168/07.12.2012

ANUNT DE PARTICIPARE
( REPUBLICAT)

LAACHIZITIEDIRECTACONTRACTSERYICII
pentru achizitie directa

pentru realizarea planului de monitorizare ~i a
documentatiei-suport pentru proiectul "Reducerea activitatilor
neconforme ~i gestionarea riscurilor in Parcul Natural Comana",

Cod SMIS-CSNR: 36299

1. Autoritate contractanta: RNP ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL COMANA RA

2. Tipul achizitiei: furnizare

Nr. Pre~ul unitar Yaloare totala
Denumire Cod CPY U.M Cantit estimata faracrt. estimat fara TVA TVA

Intocmire plan de

1 monitorizare ~i a 90713000-8 serviciu 1 62.350,00 62.350,00documenta~iei-
suport

TOTAL 62.350,00

3. Procedura de achizitie conform O.U. 341 2006: achizi~ie directa

4. Obiectul achizitiei: servicii

5. Valoarea estimata a achizitiei: 62.350,00 lei fara TVA

6. Termenul de depunere a ofertelor: 17 decembrie 2012, ora 1600

Informatii suplimentare se pot obtine la RNP ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI
NATURAL COMANA RA, cu sediul in Comana, strada Gellu Naum, nr. 608, iudetul Giurgiu,
telefon: 0246 283 003, fax: 0246 283 003, e-mail: comanaparc@comanaparc.ro.

D IRE CTOR,

ing. Constanti

IECT,

dr. ing. V in Grigore robantu

REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL COMANA R.A.

str. Gellu Naum, nr. 608, Comana, judet Giurgiu
cod po~tal 087055, tel/fax: 0246283 003, www.comanaparc.ro

mailto:comanaparc@comanaparc.ro.
http://www.comanaparc.ro
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UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMANIEI Instrumente Structurale
2007 - 2013

"Reducerea activita~ilor neconforme ~i gestionarea riscurilor in Parcul Natural Comana"
Cod SMIS-CSNR: 36299

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Sectorial Mediu

Nr.3159/05.12.2012
CAIET DE SARCINI

( REPUBLICAT )
pentru achizitie directa

de servicii pentru realizarea planului de monitorizare ~i a
documentatiei-suport pentru proiectul "Reducerea activitatilor neconforme ~i

gestionarea riscurilor In Parcul Natural Comana",
Cod SMIS-CSNR:36299

1. Denumirea contractului: Contract de servicii pentru rea/izarea planului de
monitorizare ~; a documentat;e;-suport

2. Ordonatorul principal de credite: RNPROMSILVA- ADMINISTRATIAPARCULUINATURAL
COMANARA

3. Autoritatea contractanta: RNPROMSILVA- ADMINISTRATIAPARCULUINATURALCOMANA
RA

4. Amplasament: comuna Comana, judetul Giurgiu
5. Cod CPV: 90713000-8
6. Valoarea estimata tara TVA: 62.350, 00 lei
7. Termenu{ de depunere a otertelor: 17 decembrie 2012, ora 16,00

Tn cadrul Programului Operational Sectorial "Mediu" 2007 - 2013, Axa prioritara 4 -
Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii, domeniul major
de interventie - Dezvoltarea infrastructurii ~i a planurilor de management pentru protejarea
biodiversitatii ~i rete lei Natura 2000, RNP ROMSILVA ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL
(OMANA RA, In calitate de Beneficiar, a Incheiat cu Ministerul Mediului, In calitate de Autoritate
de Management, Contractul de Finantare nr. 129866 din 03.07.2012, care are ca obiect
acordarea finantarii nerambursabile pentru proiectul "Reducerea activitatilor neconforme ~i
gestionarea riscurilor In Parcul Natural Comana", cod SMIS-(SNR36299.

Se solicita furnizarea urmatoarele servicii:

I
Pretul Valoare

Nr.
Denumire Cod CPV U.M Cantit

unitar totala
crt_ estimat fara estimata

TVA fara TVA

1 Intocmire plan de monitorizare 90713000-8 serviciu 1 62.350, 00 62.350, 00
~i a documentatiei-suport I

I
- - -

TOTAL 62.350, 00

REGIA NATIONAL.~ A PADURILOR - ROMSILVA
ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL COMANA R.A.

str. Gellu Naum. nr. 608. Comana. jude\ Giurgiu
cod po~tal 087055. tel/lax: 0246283003. www.comanaparc.ro

http://www.comanaparc.ro
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UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMANIEI Instrumente Structurale
2007 - 2013

"Reducerea activitatilor neconforme ~i gestionarea riscurilor in Parcul Natural Comana"
Cod SMIS-CSNR: 36299

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Sectorial Mediu

1. Denumirea contractu lui de servicii:

"intocmirea planului de monitorizare ~i a documenta~iei - suport aferenta acestuia pentru
habitatele ~i speciile de interes comunitar/na~ional (inclusiv a pasarilor migratoare) din
Parcul Natural (omana"

2. Specificat~i tehnice:

Planul de monitorizare va identifica 0 serie de ac~iuni, metode de lucru, amplasamente,
necesar logistic ~i uman, pentru a realiza monitorizarea a doua specii ?i a unui habitat de
importan~a comunitaral na~ionala din Parcul Natural (omana.

Speciile monitorizate vor fi Aythya nyroca ~i Carex acuta
Habitatul monitorizat va fi IIPaj;~t; ~; mla~tjnj siiriiturate, panonke ~; pont-

sarmat;ce"
Pentru fundamentarea planificarii activita~ii de monitorizare se vor coleeta, verifiea ?i

analiza date privind suprafata, populatia, distributia, evolu~ia, starea de conservare a speciilor
?i habitatului vizat, pe tot cuprinsul ariei protejate.

Aceasta activitate are ea seop initierea eoleetarii datelor de inventariere, evaluare a
starii de conservare, programarea ?i planificarea pe baza unei dimensionari corecte a
necesarului ?i In final elaborarea corespunzatoare a planului de monitorizare pentru speciile de
fauna ?i flora de interes comunitar ?i national ?i pentru habitatul vizat, existente In cadrul
Parcului Natural Comana.

Totodata va fi realizata ?i harta In format GIS a speciilor de fauna, flora ?i a habitatului
monitorizat, care va euprinde arealul de raspandire dar ?i localizarea exacta a aeestora pe
cuprinsul ariei naturale protejate.

Aqiunile de monitorizare In vederea lntocmirii planului ?i a documentatiei suport trebuie
realizate prin deplasari In teren, examinari ?i analize la fa~a locului a speciilor ~i habitatului de
catre speciali?ti In domeniile: botanica, ornitologie, eeologia comunitatilor vegetale, lntocmire
?i gestionare baze de date, analiza datelor ecologice, GIS, etc.

Monitorizarea se va desfa?ura pe parcursul a 22 de luni. Dupa terminarea investigatiilor
pe teren, se vor analiza ~i prelucra toate datele de intrare In inventar ?i vor formula inventarul
ca atare.

Loca~ia: Aceasta activitate se va desfa~ura In cadrul Parcului Natural Comana ?i la sediul
firmei ce va fi contractante a acestei activitati.

REGIA NATIONALA A PADURILOR· ROMSILVA
ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL COMANA R.A.

str. Getlu Naum. nr. 608, Comana, jude\ Giurgiu
cod POital 087055, telltax: 0246 283 003. www.comanaparc.ro
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UNIUNEA EUROPEAN.A. GUVERNUL ROMANIEI Instrumente Structurale
2007 - 2013

"Reduce rea activita~ilor neconforme ~i gestionarea riscurilor in Parcul Natural Comana"
Cod SMIS-CSNR: 36299

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Sectorial Mediu

Planul de monitorizare va fi structurat incluzand minim urmatoarele capitole:

1. Realizarea planului de monitorizare
2. Metode folosite
3. Date utilizate
4. Identificarea amenintarilor la adresa biodiversitatii
S. Intrebari la care Plan'ul de monitorizare sa raspun'da
6. Selectarea indicatorilor
7. Structura standard a Protocoalelor de monitorizare
8. Recomandari
9. I\nexe
10. Documente suport

Planul de monitorizare va contine ca ~i anexe harta GIS, lista de masuri de conservare
identificate ~i trei protocoale de monitorizare dupa cum urmeaza:

• Protocol de monitorizare 1 - monitorizarea habitatului Paji~ti ~i mla~tini safaturate,
pononice ?i pont-sarmatice

• Protocol de monitorizare 2 - monitorizarea speciei Aythya nyroca
• Protocol de monitorizare 3 - monitorizarea speciei Carex acuta

Protocoalele de monitorizare vor aborda urmatoarele aspecte:

E~antionare

• Distributia ~i selectia suprafe~elor de proba/zonelor pentru monitorizare
• Dimensiunea suprafetelor de proba Izonelor pentru monitorizare
• Numarul ~i localizarea/marcarea suprafetelor de proba/zonelor in teren

Colectare a date lor

• Informatii detaliate despre natura ~i modul de colectare a datelor
• Formatul de colectare a datelor
• Asigurarea calitatii ~i mecanisme de standardizare
• Frecventa ~i sincronizarea monitorizarii

Managementu I ~i analiza date lor

• Stocarea?i managementul datelor
• Analiza datelor
• Modalitatea de prezentare a rezultatelor responsabilului cu managementul situ lui

REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL COMANA R.A.

str. GeUu Naum. nr, 608, (omana, judc~ Giurgiu
cad postal 087055, t"llrax: 0246 283 003. www.comanaparc.ro

http://www.comanaparc.ro
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UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMANIEI Instrumente Structurale
2007 - 2013

"Reduce rea activita~ilor neconforme ~i gestionarea riscurilor in Parcul Natural Comana"
Cod SMIS-CSNR: 36299

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Sectorial Mediu

Alocarea resurselor necesare monitorizarii

• Personal implicat
• Resurselelechipamentul necesar

Fi~a pentru monitorizarea suprafetelor ~i a starii de conservare a a speciei Ihabitatului In
teren

Rezultate a~teptate (cuantificate):

• 1 plan de monitorizare ~i 1 documentatie-suport care va constitui capitol al planului
• lista de masuri de conservare pentru habitatul "Paji~ti ~;mla~tini saraturate, panonice ~i

pont-sarmatice" ?i pentru cele doua specii, respectiv Aythya nyroca ~i Corex acuta,
anexata planului

• 3 protocoale de monitorizare In care vor fi descrise ~i detaliate metodele de urmat In
vederea monitorizarii speciilor ~i habitatelor de interes comunitar din cadrul ariei
naturale protejate precum ~i perioada de desfa?urare, periodicitatea actiunilor de
monitorizare ~i indicatorii de monitorizat.

• 1 harta GIS a ariei naturale protejate cu raspandirea pe teritoriul parcului a
speciei/habitatului pentru care s-a stabilit a se realiza monitorizarea

Pentru asigurarea vizibilitatii proiectului toate materialele vor avea aplicate pe coperta
sigla UE, sigla Guvernul Romaniei, sigla ~i logo-ul Programului Operational Sectorial "Mediu"
2007 - 2013 ~i sigla Instrumente Structurale 2007-2013, toate acestea respectand Manualul de
identitate vizuala valabil la data lntocmirii documentelor ~i conform avizului de identitate
vizuala emis de Autoritatea de Management. (http://www.fonduri-ue.ro/identitate-
vizuala/identitate-mediu), precum ~i sigla RNP Romsilva ~i cea a Administratiei Parcului Natural
(amana, iar pe In interiorul copertii caseta tehnica_

3. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale:

Ofertantii participanti pot fi persoane fizice sau juridice lnregistrate fiscalln Romania sau
Uniunca Europcana, carc dctin cxperienta In cercetarea In domeniul biodiversitatii, respectiv
monitorizarea habitatelor ~i speciilor de flora ~i fauna cuprinse In ariile protejate, etc.

4. Capacitatea tehnica ~i/sau profesionala:

Experienta similara:

Ofertantul va face dovada ca a lncheiat cel putin 1 (un) contract de servicii similare cu
cel care face obiectul contractului, similitudinea limitandu-se la domeniul general al
biodiversitatii.

REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL COMANA R.A.

str. GeUu Naum, nr. 608, Comana, jude\ Giurgiu
cod po~tal 087055, tellfax: 0246283003, www.comanaparc.ro

http://www.comanaparc.ro
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UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMANIEI Instrumente Structurale
2007 - 2013

"Reducerea activit1i~i1or neconforme ~i gestionarea riscurilor in Parcul Natural Comana"
Cod SMIS-CSNR: 36299

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Sectorial Mediu

In acest sens se solicita:

• copie dupa contractul/contractele doveditor/doveditoare ale experientei similare,
semnate si stampilate de catre ofertant, pe propria raspundere, pe fiecare pagina cu
mentiune~ "conform cu originalul". Tn cazul 1n care contractul contine clauze de
confidentialitate, care lmpiedica prezentarea lui, ofertantul este obligat sa prezinte
paginile din contract din care sa reiasa obiectul contractu lui precum ~i pagina finala cu
semnaturi.

• 0 recomandare din partea beneficiarului mentionat anterior - original sau copie
fegalizatii.

• [ista cu personalul tehnic de specialitate la care se vor ata~a CV-urile expertilor cheie,
din care sa reiasa informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala ~i calificarea
necesare lndeplinirii contractului de servicii

5. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica va fi compusa dintr-o descriere detaliata a serviciilor care se vor

executa, din care sa rezulte lndeplinirea tuturor cerintelor din caietul de sarcini. Se va face
descrierea succinta a modului de realizare a serviciilor solicitate. Ofertantul se obliga sa
realizeze contractu I In conformitate cu toate reglementarile legale 1n vigoare.

6. Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiara va fi exprimata 1n lei cu ~i fara TVA~i nu va depa~i vaLoarea

estimata de 62.350 lei(fara TVA).
Pretul contractului este ferm ~i nu se actualizeaza.
Durata contractului va fi de 22 (douazeci ~i doua) luni, iar executarea contractului 1ncepe

de Ladata semnarii contractuLui.
Facturarea se va efectua In doua tran~e ega Ie e~alonate astfel: prima tran~a 1n luna a 11-

a a contractu lui ~i ultima tran~a dupa lncheierea contractului, dupa predarea produsuLui final
catre achizitor. Plata se va efectua 1n termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii
facturii. Factura va fi emisa dupa receptia serviciului ~i aprobarea aplicatiei de plata.

La receptia partiala/finala se vor prezenta urmatoarele documente:

• aplicatia de plata
• dovada scriptica a lntocmirii documentatiei de monitorizare 1n proportie de minim

50% respectiv reaLizarea documentatiei solicitate in totalitate pentru cazul platii
finale.

REGIA NATIONAL.~ A PADURllOR - ROMSILVA
ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL COMANA R.A.

str. GeLLuNaum, nr. 608, Comana, jude\ Giurgiu
cod po!taL 087055, tellfax: 0246283003, www.comanaparc.ro

http://www.comanaparc.ro
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UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUl ROMANIEI Instrumente Structurale
2007-2013

"Reducerea activita~ilor neconforme ~i gestionarea riscurilor in Parcul Natural Comana"
Cod SMIS·CSNR:36299

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Sectorial Mediu

Documente necesare pentru depunerea ofertelor:

• Oferta tehnica ~i financiara

• Certificatul de lnregistrare la Oficiul Registrului Comertului

• Declaratia ofertantului ca nu se afla in nici una din situatiile de excludere
prevazute la art. 180 ~i 181 din Ordonanta de Urgenta nr. 341 2006, privind
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de
lucrari publice ~i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile ~i
completarile ulterioare (formularul nr. 1 ~i formularul nr. 2).

• Lista cu factorii de decizie si persoanele care sunt implicate in contract din partea
ofertantului si declaratiile acestora privind inexistenta conflictului de interese cu
beneficiarul contractului (formularul nr.3), conform listei anexate a factorilor de
conducere si persoanalului implicat in derularea contractului din partea
beneficiarului.

Criteriul de evaluare: pretul cel mai mic.

MANAGER PROIECT,

Ing. constant~ban\u

ASISTENT MA~ER,

Daniel~ea

RESPONSABIL ACHIZITII,

Lucia Monalisa Jureschi

l--LI

REGIA NATIONAL.6.A PADURllOR - ROMSllVA
ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL (OMANA R.A.

stL Gellu Naum. nr. 608, Comana, jude\ Giurgiu
cod pOjtal 087055, tell fax: 0246 283 003. www.comanap.rc.ro
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