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DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE 

 
a contractului de achizitie de servicii de telefonie mobila si internet in cadrul 

proiectului “Masuri de management conservativ al biodiversitatii Parcului 
National Muntii Rodnei”, finanţat din Fondul European de Dezvoltare 

Regionala, POS Mediu 2007-2013, axa Prioritară  4 conform contractului de 
finantare nr. 97778 /23.03.2010, SMIS-CSNR 1300 

 
 
 
 
 
PROCEDURA: Achizitie directa, conform prevederilor OG34/2006 actualizata 
 
 
 
 
SECTIUNI: 
 

1. FISA DE DATE A ACHIZITIEI 
2. CAIETUL DE SARCINI 
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1. FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI  
 
I. a. Autoritatea contractantă 
Denumire: ADMINISTRATIA PARCULUI  NATIONAL  MUNTII  RODNEI  RA 
Adresă: Str.Principala nr1445 
Localitate: Rodna,jud.Bistrita-Nasaud Cod poştal: 

427245 
Ţara: ROMÂNIA 

Persoana de contact: 
 
În atenţia d-lui ing. Nelca Mircea 

Telefon: +40-263 377715 

E-mail: apnmr@bistrita.rosilva.ro Fax: 0263 377181 
Adresa/ele de internet (dacă este cazul): 
www.parcrodna.ro 

 
I.b Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante 
□ ministere ori alte autorităţi publice centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau 
local 
□ agenţii naţionale 
□ autorităţi locale  
□ alte institutii guvernate de legea publică 
□ instituţie europeană/organizaţie internaţională 
x altele (specificaţi)  

□ servicii publice centrale 
□ apărare 
□ ordine publică/siguranţă naţională 
x mediu  
□ afaceri economico-financiare 
□ sănătate 
□ construcţii şi amenajări teritoriale 
□ protecţie socială 
□ recreere, cultură şi religie  
□ educaţie 
□ activităţi relevante 

□ energie 
□ apă 
□ poştă 
□ transport 

□ altele (specificaţi) 
Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi contractante da □ 
                                nu x 

 
 
Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: 
 x la adresa mai sus menţionată, zilnic intre orele 

09.00-14.00 
□ altele: (adresă/fax/interval orar) 
 

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări : 
Data 13.05.2010/ora limită 12.00/adresa APNMR RA  mai sus indicata 
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări:  
Raspunsurile se vor posta pe site-ul administratiei, sectiunea anunturi, pana la 13.05.2010/ora limită 
15.00 

 
I.c.Sursa de finanţare: 

Se specifică sursele de finanţare ale După caz, proiect/program finanţat din fonduri 
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contractului ce urmează a fi atribuit 
 
 

comunitare da x    nu □ 
 
Proiectul “Masuri de management conservativ al 
biodiversitatii Parcului National Muntii Rodnei”, 
finanţat din Fondul European de Dezvoltare 
Regionala, POS Mediu 2007-2013, axa Prioritară  4 
conform contractului de finantare nr. 97778 
/23.03.2010, SMIS-CSNR 1300 
 

 
II.OBIECTUL CONTRACTULUI  
II.1) Descriere 
II.1.1) Denumire contract: Achizitie de servicii de telefonie mobila si servicii de  internet 
 
II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare  
 
(a) Lucrări      □  (b) Produse    □ (c) Servicii       x 

Execuţie       □ 
Proiectare şi execuţie  □  
Realizare prin orice mijloace 
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de autoritatea 
contractantă □ 

Cumpărare    □ 
Leasing     □ 
Închiriere     □ 
Cumpărare în rate □ 

Categoria serviciului  2A x 
          2B □ 
 
  

Principala locaţie a lucrării  
__________________ 
 
Cod CPV    □□□□□□□□ 

Principalul loc de livrare 
________________ 
 
Cod CPV  □□□□□□□□ 

Principalul loc de prestare 
APNMR RA 
____________________ 
 
Cod CPV      
64212000-5 Servicii de 
telefonie mobilă 
72400000-4 Servicii de 
internet 

II.1.3) Procedura se finalizează prin :   Contract de achiziţie: x       
II.1.4) Durata contractului de achiziţie publică  
40 de luni de la atribuirea contractului , fara a se putea depasi termenul de finalizare a proiectului – 
30.09.2013 
II.1.5) Divizare pe loturi                   da □ nu x 
 
Ofertele se depun pe: 
un singur lot x      unul sau mai multe □       toate loturile □ 

 
 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 
Conform prevederilor caietului de sarcini 
Valoarea estimata a contractului este de 1200 lei/luna 
 
III.  PROCEDURA 
III.1) Procedura selectată – achizitie directa, conform prevederilor OG34/2006 actualizata si ale 
contractului de finantare 
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III.2) Legislaţia aplicată: Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii cu modificările şi completările ulterioare,  HG nr. 925 /2006 cu modificările şi 
completările ulerioare şi după caz, alte acte normative (vezi www.anrmap.ro) 

 
 
IV. PREZENTAREA OFERTEI  
 
IV.1) Limba de redactare a ofertei Ofertele vor fi prezentate in limba romana 
IV.2) Perioada de valabilitate a ofertei 60 de zile 
IV.3) Modul de prezentare a ofertei Oferta va fi intocmita ca document distinctiv si va 

cuprinde in mod obligatoriu angajamentul 
reprezentantului societatii ofertante de a presta 
serviciile solicitate in cantitatea si la nivelul 
solicitate prin caietul de sarcini contra unui pret 
lunar exprimat pe fiecare tip de serviciu, adica 
separat pentru servicii de telefonie si separat pentru 
servicii de internet, precum si un pret total, aceasta 
urmand a fi comparat la evaluarea ofertelor. 
Preturile separate precum si pretul total al 
serviciului vor fi exprimate in lei, fara TVA, iar 
TVA-ul va fi evidentiat separat 
Se accepta numai ofertele care cuprind preturi 
pentru ambele servicii solicitate.  
 

 
 
IV.4) Data limită de depunere a ofertelor  

Ofertele se vor depune in plic sigilat la registratura 
administratiei parcului, la adresa Rodna, 
jud.Bistrita-Nasaud, Str.Principala nr. 1445, pana la 
data de 17.05.2010, ora 12.00. 
Ofertele depuse la o alta adresa sau dupa 
termenul limita vor fi respinse 

 
IV.5) Deschiderea ofertelor 

Ofertele vor fi dechise la sediul APNMR RA, loc. 
Rodna, jud.Bistrita-Nasaud, Str.Principala nr. 1445, 
in data de 17.05.2010, ora 12.30 

 
 
V. CRITERII DE ATRIBUIRE  
 
VI.1) Preţul cel mai scăzut         x 
Se vor compara preturile lunare totale cuprinse in fiecare oferta 
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2. CAIET DE SARCINI 
 
 

I. Obictul contractului: Achizitie de servicii de telefonie mobila si internet 
 
II. Cantitate: serviciile se vor asigura pentru o perioada de 40 de luni de la semnarea contractului, fara a 
se putea depasi termenul de finalizare a proiectului – 30.09.2013. 
 
III. Cerinte minime pentru abonamentul de telefonie: 
-retea cu acoperire natională 
-apeluri nelimitate în reţea 
-mesaje scrise nelimitate în reţea 
-minim 3000 de minute naţionale incluse 
-100 mesaje MMS naţionale  
-internet pe mobil nelimitat  
 
IV.Cerințe minime pentru abonamentul internet mobil(pentru laptop sau PC) cu modem 
USB atasat: 
- viteze de la 7,2 Mbps - la 14,4Mbs-la nivel naţional 
-trafic nelimitat 
-volum trafic; transfer :20-50 GB  
-modem USB inclus 
 
V. Alte prevederi: 
V.1 Cerintele prezentului caiet de sarcini sunt minimale si obligatorii pentru ofertanti. Orice oferta care nu 
respecta aceste cerinte minimale va fi respinsa.  
V.2 Contractul de furnizare de servicii va fi cel tip folosit de furnizorul de servicii, cu precizarea ca acesta 
trebuie sa contina prevederile minimale din caietul de sarcini si elementele din oferta, precum si ca acesta 
nu poate contine prevederi contrare documentatiei de atribuire. 
 

Intocmit,                                 
Ing.Nelca Mircea 
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