
SEC IUNEA I Ț

FI A DE DATE A ACHIZI IEI Ș Ț  

SEC IUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂȚ

I.1) DENUMIRE, ADRESĂ I PUNCT(E) DE CONTACTȘ

Denumire oficială: Compania Na ională ROMARM S.A.ț

Adresa: Bdul Timi oara,  nr.5B,  sector 6,   Bucure tiș ș

Localitate: Bucure tiș
Cod 
po tal:ș

Tara: ROMÂNIA

Punct(e) de contact: C.N. ROMARM S.A. Telefon: 021 / 314.13.11
Fax:        021 / 317.19.84

Persoane de contact :
Date tehnice: Cristian  Zlatea - telefon 021/413.11.25/int 225,
Petru  Jianu – telefon 021/413.11.25/int.  268.ș
Documenta ie  de  atribuire:  Mihai  Bratu  -  telefonț
021/413.11.25/int 203.

E-mail: office@romarm.ro Fax:021/317.19.84
Adresa profilului cumparatorului (URL): www.romarm.ro  

Alte informa ii pot fi ob inute la:ț ț
X  Punctul (punctele) de contact men ionat(e) anteriorț
□ Altele: completa i anexa A.Iț

Documenta ia de atribuire  (pentru concesiuni) i/sau documentele suplimentare (inclusiv documenteleț ș
pentru dialogul competitiv i sistemul de achizi ie dinamic pot fi ob inute la:ș ț ț

X  Punctul (punctele) de contact men ionat(e) anteriorț
□ Altele: completa i anexa A.IIț

Ofertele/proiectele sau solicitarile/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la:
X  Punctul (punctele) de contact men ionat(e) anteriorț
□ Altele: completa i anexa A.IIIț

Număr  zile  până  la  care  se  pot  solicita  clarificari  înainte  de  data  limită  de  depunere  a
ofertelor/candidaturilor
Zile: 5 zile lucrătoare (înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor)
Beneficiarul va răspunde la clarificări în maxim 3 zile lucrătoare de la primirea acestora.

I.2) TIPUL AUTORITĂ II CONTRACTANTE I ACTIVITATEA PRINCIPALĂ Ț Ș
(ACTIVITĂ ILE PRINCIPALE)Ț
□ Minister sau orice altă autoritate na ională sau ț
federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale 
acestora
□ Agen ie/birou na ional sau federalț ț
□ Colectivitate teritorială 
□ Agen ie/birou regional sau local ț
□ Organism de drept public 
□ Institu ie/agen ie europeană sau organiza ie europeanăț ț ț

□ Altele (preciza i): —————————ț

□ Servicii publice generale
□ Apărare
□ Ordine i siguran ă publicăș ț
□ Mediu
□ Afaceri economice i financiareș
□ Sănătate
□ Construc ii i amenajări teritorialeț ș
□ Protec ie socialăț
□ Recreere, cultura i religieș
□ Educa ieț
X  Altele (precizati): Industria de aparare 
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LEGISLA IE I PROCEDURA APLICATĂȚ Ș

a) Norma Internă pentru reglementarea modului de realizare a achizițiilor, procedurilor de
atribuire a contractelor/acordurilor cadru de furnizare 
produse/prestare/servicii/execu ie lucrări nr. C3.179/07.12.2016.ț

b) Procedura : Cerere de ofertă.

□ Producere, transport i distribu ie de gaz iș ț ș
de energie termică
□ Electricitate
□ Prospectare i extragere a gazului i ș ș
petrolului
□ Prospectare i extragere a cărbunelui i a ș ș
altor combustibili solizi

□ Apa
□ Servicii po taleș
□ Servicii feroviare
□ Servicii feroviare urbane, de tramvai sau de autobuz
□ Activită i portuareț
□ Activită i aeroportuareț

SEC IUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUIȚ

II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea dată contractului  de  entitatea contractantă:
„Prestări  servicii  de  pază  a  obiectivelor,  bunurilor,  valorilor,  protec iei  persoanelor  iț ș
monitorizare a sistemelor de alarmă”  -  necesare desfăşurării  în  bune condiţii a activităţii din
cadrul C.N. ROMARM S.A. 
II.1.2) Tipul contractului i locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de ș
prestare a serviciilor  
a) Lucrări                                   
□

b) Produse                                 
□

c) Servicii                                    
x 

Executare                                  □
Proiectare i executare              □ș
Executarea, prin orice               □
mijloace, a unei lucrări,
conform cerin elorț
specificate de autoritatea
contractantă

Cumpărare                               □  
Leasing                                    □
Închiriere                                 □
Închiriere cu op iune de          □ ț
cumpărare
combina ie între acestea          □ț

Categoria serviciilor:  
servicii de pază a obiectivelor, 
bunurilor, valorilor, protec iei ț
persoanelor i monitorizare a ș
sistemelor de alarmă            

II.1.3) Procedura implică
Un contract de achizi ii                                                                             Xț
Punerea în aplicare a unui sistem de achizi ie dinamic (SAD)                 □ț
Încheierea unui acord-cadru                                                                      □
II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achizi iei/achizi iilorț ț
Contract de prestări servicii de pază a obiectivelor bunurilor, valorilor, protec iei persoanelor iț ș
monitorizare a sistemelor de alarmă  
Operatorii  economici  participanti  la  procedura trebuie sa aibă personalitate juridică i  na ionalitateș ț
română .             
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) : 
79713000-5   Servicii de pază 
79711000-1  Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă (Rev.2)
II.1.7) Contractul intră sub inciden a acordului privind contractele de achizi ii publice (GPA)      ț ț
da □ nu   x   
II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                                                              
da □ nu X

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul (inclusiv, după caz, toate loturile i toate op iunileș ț )
Paza obiectivelor si monitorizarea obiectivelor
Valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): 350.000                   Moneda: lei
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II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
Durata în luni: 12   

II.4) AJUSTAREA PRE ULUI CONTRACTULUIȚ
II.4.1. Ajustarea pre ului contractului                                                                                                    ț
da □ nu x

SEC IUNEA III: INFORMA II JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE I TEHNICEȚ Ț Ș

III.1) CONDI II REFERITOARE LA CONTRACTȚ
III.1.1) Depozite valorice i garan ii solicitate (ș ț după caz)

III.1.1.a) Garan ie de participare                                  ț
 da □ nu x
III.1.1.b) Garan ie de bună execu ie                                                                                                    ț ț
 da x nu □
Cuantumul garan iei de bună execu ie este de  5% din valoarea contractului fără TVA. ț ț
Mod de constituire:

- Scrisoare de garan ie bancarăț
- Instrument de garantare emis în condi iile legii de către o societate bancară  sau de o socitetateț

de asigurări
- Prin  OP  în  contul  RO18RNCB0090000586600001  deschis  la  BCR  –  Lipscani,

CUI  RO 13554423  

III.1.2) Principalele modalită i de finan are i plată i/sau trimitere la dispozi iile relevanteț ț ș ș ț
Serviciile vor fi achizi ionate din surse proprii.ț
Modalitatea de plată :  plata se va face cu ordin de plată 

III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condi ii specialeț  (după caz)                             
   da □ nu x
III.1.5. Procedura aplicabilă
Norma  Internă  pentru  reglementarea  modului  de  realizare  a  achizi iilor,  procedurilor  de  atribuire  aț
contractelor/acordurilor  cadru  de  furnizare  produse/prestare/servicii/execu ie  lucrări  nr.ț
C3.179/07.12.2016

III.2) CONDI II DE PARTICIPAREȚ
III.2.1) Situa ia personală a operatorilor economici, inclusiv cerin ele referitoare la înscrierea în     ț ț
             registrul comer ului sau al profesieiț

1. Scrisoare de înaintare – în original 
Ofertantul va completa formularul nr. 1

2. Împuternicire ofertant – în original 
Ofertantul va completa formularul nr. 2

            Împuternicirea va fi înso ită de copia actului de identitateț
 III.2.1.a) Situa ia personală a candidatului sau ofertantului    ț
                 Informa ii i formalită i necesare pentru evaluarea    ț ș ț
                 respectării cerin elor ț

Modalitatea de îndeplinire

1. Declara ie pe proprie răspundere – în original ț Se va completa i  depuneș
formular  nr. 4

2. Declaraţie  pe  proprie  răspundere privind  neîncadrarea  în
situaţiile de insolven ă, faliment, alte cerin e – în original     ț ț

Se va completa i  depuneș
formular nr. 5 

3. Declaraţie  pe  proprie  răspundere privind  neîncadrarea  în
situaţiile de neplată a impozitelor, taxelor sau a contribu iilorț
la bugetul general consolidat– în original     

Se va completa i  depuneș
formular nr. 6

4. Certificat de participare la licita ie cu ofertă independentă   –ț
în original

Se va completa i  depuneș
formular nr. 7

5. Cazier   judiciar  al  oferantului  valabil  la  data  depunerii
ofertelor – copie certificată conform cu originalul

6.  Certificatul de atestare  fiscală eliberat de ANAF din care să

3



rezulte că operatorul economic nu are datorii la bugetul consolidat
general  scadente  la  nivelul  lunii  anterioare  celei  în  care  este
prevăzut  termenul limită de depunere a  ofertei.  Documentul  se
poate  depune  în  original  sau  copie certificată  conform  cu
originalul.

7.  Certificat  de  atestare  fiscală  privind  impozitele  i  taxeleș
locale, eliberat de Autorită ile Publice Locale , din care să rezulteț
că operatorul economic nu are datorii la bugetele locale scadente
la  nivelul  lunii  anterioare  celei  în  care  este  prevăzut  termenul
limită de depunere a ofertei.
Documentul  se  poate  depune  în  original  sau  copie certificată
conform cu originalul.

 

NOTĂ: neprezentarea documentelor în forma i con inutul solicitat,  va duce la   descalificareaș ț
ofertantului.
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activită ii profesionale                                                                ț
                 Informa ii i formalită i necesare pentru evaluarea respectării cerin elor men ionate: ț ș ț ț ț

1. Certificat constatator emis de ONRC  de pe lângă Tribunalul  Teritorial din care să rezulte
obiectul de activitate al ofertantului. 
Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator
emis de ONRC. Se va prezenta în original sau copie certificată conform cu originalul.
Informa iile cuprinse în acesta trebuie să fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor.ț
În etapa de evaluare a ofertelor beneficiarul î i rezervă dreptul de a solicita ofertantului clasat peș
primul  loc,  înainte  de  transmiterea  comunicării  privind  rezultatul  procedurii  de  atribuire,  să
prezinte, pentru conformitate certificatul constatator în original / copie legalizată.

2. Ofertan ii  persoane  juridice  române  vor  prezenta  Licen a  de  func ionare,  ț ț ț eliberată  de
Inspectoratul General al Poli iei Române , cnform art. 19, alin 2 din Legea nr. 333/2003, cuț
modificările  i  completările  ulterioare,  cu privire  la  paza obiectivelor  ,  bunurilor  i  valorilorș ș
valabilă  la  data  depunerii  ofertelor.  Se  va  prezenta  în  copie  lizibilă,  semnată  tampilată  iș ș
certificată conform cu originalul.

3. Autoriza ie  de  acces  la  informa iile  clasificate  nivel  ț ț secret  de  serviciu  pentru
persoanele nominalizate  în vederea consultării planului de pază al beneficiarului - în
copie certificată conform cu originalul.

NOTĂ: este obligatorie prezentarea documentelor în forma i con inutul solicitat, în cazș ț
contrar ofertantul va fi descalificat.
 III.2.2) Capacitatea economică i financiarăș Modalitate de îndeplinire

1. Fi ă  de  informa ii  generale  privind  cifra  de  afaceri  globală  peș ț
ultimii 3 ani cu o valoare  de cel pu in  350.000 leiț   - în original
Dacă cerin a nu va fi îndeplinită ofertantul va fi descalificat.ț

Se va completa i depune  ș
formularul nr. 8

 III.2.3. a) Capacitatea tehnică i/sau profesionalăș  Modalitate de îndeplinire
1. Dovada unei experien e similare în ultimii 3 ani prin derularea aț

cel pu in unui contract de amploarea, complexitatea i specificulț ș
precizate în documentatia de atribuire a achizi iei, având ca obiectț
prestarea serviciilor de pază i monitorizare a sistemelor de alarmăș
–  în original 
Valoarea  cumulată  a experien ei similare în ultimii 3 ani va fi ț de
cel puțin 350.000 lei. 
Dacă cerin a nu va fi îndeplinită ofertantul va fi descalificat . ț

Se va completa i depune  ș
formularul nr. 9 + anexă 
formular nr. 9

2. Declara ie pe propria răspundere referitoare la pregatirea profesională i calificarea ț ș
personalului responsabil cu prestarea serviciilor – în original.

Se vor prezenta informa ii referitoare la pregatirea profesională detaliat, diplome, atestate eliberate deț
societă i specializate în urma absolvirii cursurilor pentru personalul propriu. Atestatele se vor prezenta înț
copie certificată conform cu originalul, pentru un număr de agen i care vor efectua serviciu de pază laț
începerea contractului i a căror înlocuire se va putea face cu acordul beneficiarului.ș

3. Declara ie pe propria răspundere referitoare la echipamentele tehnice ț de care poate dispune
operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului de prestari servicii - în
original.
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4. Ofertantul  va prezenta o declara ie  pe propria răspundere din care rezultă că acceptăț
clauzele minim obligatorii din modelul contractului cuprins în documenta ia de atribuireț
- în original .

 III.2.3. b.) Standarde de asigurare a calită iiț
1. Depunerea certificatului privind implementarea i men inerea sistemului de management al ș ț

calită ii conform cerin elor  standardului ISO 9001:2008 pentru domeniul de activitate    - în ț ț
copie certificată conform cu orginalul.

2. Depunerea certificatului privind implementarea i men inerea sistemului de management al ș ț
securită ii informa iei conform cu cerin ele standardului ISO/IEC 27001:2006               - în copie ț ț ț
certificată conform cu orginalul . 

Documentele solicitate la cap. III trebuie depuse în forma i con inutul solicitat , în caz contrar ș ț
ofertantul va fi descalificat.
III.2.4) Contracte rezervate (după caz)                                                                                da □ nu x
Contractul este rezervat unor ateliere protejate  :     Nu                                                                                 
Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de ocuparea for ei de muncă protejate   :     Nu   ț

SEC IUNEA IV: PROCEDURA Ț

IV.1)  PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii i modalitatea de desfă urare ș ș
IV.1.1.a) Modalitatea de desfă urare a procedurii de atribuire                                                              ș
                 Publicare pe site-ul C.N. ROMARM S.A.

IV.1.1.b) Tipul procedurii:      Cerere de ofertă 

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE / CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR                     
           (concurs de solu ii)ț
IV.2.1) Criterii de atribuire:  

 În  analiza  ofertelor  se  va  lua  în  considerare  criteriul  din  CAIETUL  DE  SARCINI,
PRE UL  CEL  MAI  SCĂZUTȚ  (pondere  80%)  şi  PUNCTAJUL  DE  EVALUARE  AL
CERIN ELOR SPECIALEȚ  (pondere 20%).

1. Criteriul „Preţul cel mai scăzut”
        Punctajul se acordă astfel: 
a) pentru cel mai scăzut preţ fără TVA/oră/agent se acordă punctajul maxim de 80 de

puncte;
b) pentru alt preţ fără TVA/ora/agent decât cel menţionat la lit. a), punctajul (P) se acordă

astfel:       

                
 P=                   preţul fără TVA/oră/agent cel mai scăzut

preţul fără TVA/oră/agent ofertă evaluată
x 80 puncte.

              Punctajul la criteriul „Preţul cel mai scăzut” este ponderat cu ponderea 0,8.

        2.  Criteriul „Punctajul de evaluare al cerinţelor speciale”
        Pentru cerinţele speciale menţionate la punctele 1.1, 1.3, 1.4, 1.15, 1.16, punctajul se
acordă astfel:

a) pentru valoarea cea mai  mare a elementului  evaluat  se acordă punctajul  maxim 20
puncte; 

b) pentru altă valoare a elementului evaluat, punctajul (P) se acordă astfel:

              
P=                         valoarea elementului evaluat         .

valoarea cea mai mare a elementului criterial
x 20 puncte

       c) Pentru cerinţa specială menţionată la punctul 2.7 se acordă un punctaj în plaja 0 - 20 de
puncte,  în  funcţie  de  datele  prezentate  în  documentele  de  susţinere  a  posibilităţilor  şi
disponibilităţii de modernizare – fară costuri suplimentare, a sistemelor de securitate.
       d) Punctajul de evaluare a cerinţelor speciale se calculează ca şi medie aritmetică de 6
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(şase) termeni a punctajelor obţinute pentru cerinţele speciale (punctele 1.1, 1.3, 1.4, 1.15, 1.16
şi 2.7). Punctajul la evaluarea cerinţelor speciale este ponderat cu ponderea 0,2.
        3. Punctajul general/final
          Punctajul final al ofertelor prestatorilor se calculează din suma punctajelor obţinute prin
calculele de la punctele 11.1 şi 11.2.3.

IV.3) INFORMA II ADMINISTRATIVEȚ
IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta/candidatură/proiectul sau cererea de 
participare
ES   BG   CS   DA   DE   ET   EL   EN   FR   IT   LV   LT   HU   MT   NL   PL   PT   RO   SK   SL   FI  
SV
 □     □      □      □      □      □      □     □      □     □     □      □      □      □      □      □      □     X     □     □     □    
Altele: ____________________________________________________________________________
Moneda în care se transmite oferta financiară  : lei  
IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să î i men ină ofertaș ț  
durata în zile:  60  (de la termenul limită de primire a ofertelor)

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Prin oferta tehnică depusă, ofertantul are obliga ia de a face dovada conformită ii prestărilor deț ț
servicii pe care urmează să le efectueze cu cerin ele prevăzute în documenta ia de atribuire.ț ț
Propunerea tehnică trebuie  să  respecte  în  integralitate  cerinţele  expuse în  documenta ia  de atribuireț
compusa din: caietul de sarcini, fişa de date a achiziţiei, modelele de formulare i contractul de prestăriș
servicii,   considerate  a  fi  minimal  obligatorii  şi  care  nu  pot  fi  atestate  prin  declaraţie  pe  proprie
răspundere de către potenţialul ofertant.

Oferta  tehnică  va  conţine  descrierea  detaliată  a  serviciilor  ce  urmează  a  fi  prestate  şi  a
personalului ce urmează a fi alocat pentru efectuarea prestaţiilor.

Ofertantul  are  obligaţia  de  a  face  dovada  conformităţii  serviciilor  cu  cerinţele  minimale
prevăzute în caietul de sarcini şi în fişa de date a achiziţiei.

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiară se va prezenta conform formularului de oferta, din sec iunea formulare, respectivț
formularul nr. 10 i anexa la formular – ș în original: 

- pentru serviciile de pază se va men iona tariful/oră/agent, exprimat în lei fără TVAț , 
- pentru  serviciile  de  monitorizare  a  sistemelor  de  alarmă  se  va  men iona  pre ulț ț

abonamentului/lună/obiectiv, exprimat în lei fără TVA.
 Oferta financiară pentru serviciile de pază neînarmată se va situa sub valoarea maximă

de               .               (lei/oră/agent, fără TVA).
 Oferta financiară a abonamentului lunar pentru serviciile de monitorizare a siste-melor

de alarmă se va situa sub valoarea de                  .                 lei/lună/obiectiv, fără TVA.
 Valoarea  prestaţiei  contractate  nu  va  putea  fi  modificată  în  perioada  de  derulare  a

contractului, cu excepţia situaţiilor în care se modifică prevederile Planului de pază, în ceea ce priveşte
numărul de posturi.

Plata se va face, după avizarea de către beneficiar – fără observa ii, a prestaţiei din luna care faceț
obiectul plăţii, prin ordin de plată în termen de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar.

- Modul de stabilire a ofertei câ tigatoare va fi conform criteriului  din ș CAIETUL DE SARCINI
PRE UL CEL MAI  SCĂZUT (PONDERE 80%)Ț  i  PUNCTAJUL DE EVALUARE ALș
CERIN ELOR  SPECIALE  (PONDERE  20%),  în  condi iile  îndeplinirii  tuturorȚ ț
specifica iilor din documenta ia de atribuire. ț ț

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei
 Depunerea ofertei i a documentelor de înscriere care se vor prezenta în plic nesigilatș :

- Scrisoarea de înaintare  - în original
- Împuternicirea scrisă prin care reprezentantul operatorului economic este autorizat să angajeze

ofertantul în procedura pentru încheierea contractului - în original
Oferta i  documentele care înso esc oferta se vor depune la sediul C.N. ROMARM S.A. , b-dulș ț
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Timi oara, nr. 5B, sector 6, Bucure ti.ș ș
Data limita de depunere a ofertei : conform anun ului de participareț .
Modul de prezentare, sigilare i marcare a ofertei i a documentelor care o înso esc:ș ș ț

- Ofertantul are obliga ia de a numerota, semna i tampila fiecare pagina a ofertei.ț ș ș
-  Ofertantul  trebuie  să  prezinte  câte  un  exemplar  al  ofertelor  -  tehnică  i  financiară  i  alș ș

documentelor  de calificare  fiecare  într-un exemplar   original.  Vor  fi  un exemplar  al  ofertei
tehnice  -  ORIGINAL,  un  exemplar  al  ofertei  financiare  -  ORIGINAL  i  un  exemplar  alș
documentelor de calificare – ORIGINAL.

- Ofertantul va sigila exemplarele originale  în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile
cu ORIGINAL. 

-  Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzator, netransparent.
- Plicurile interioare trebuie să fie marcate după cum urmează:
1. documentele de calificare , în original , în plic închis i sigilat, pe care se va scrie denumirea iș ș

adresa ofertantului, precum i men iunea : DOCUMENTE DE CALIFICARE - ORIGINAL.ș ț
2. Oferta Tehnică, în original , în plic închis i  sigilat,  pe care se va scrie denumirea i adresaș ș

ofertantului precum i men iunea OFERTA TEHNICĂ - ORIGINAL.ș ț
3. Oferta financiară, în original , în plic închis i sigilat, pe care se va scrie denumirea i adresaș ș

ofertantului , precum i men iunea OFERTA FINANCIARĂ - ORIGINAL.ș ț
4. Plicul  exterior  trebuie  să  fie  marcat  cu  adresa  beneficiarului  i  cu  inscrip ia  A  NU  SEș ț

DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE ……….., ORA……
5. Separat de plicul cu ofertele , se vor depune documente de înscriere la procedura, în original în

plic nesigilat, respectiv scrisoarea de înaintare i împuternicirea.ș

6. Ofertantul  nu are  dreptul  de  a  retrage sau modifica  oferta  sau/ i  documentele  care  înso escș ț
oferta, după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, sub sanc iunea excluderii acestuiaț
de la procedura pentru atribuirea contractului de achizi ie. ț

7. Beneficiarul nu- i asumă răspunderea pentru ofertele depuse/transmise la o altă adresă decât ceaș
stabilită în anun ul de participare.ț

8. Oferta primită după expirarea termenului limită pentru depunere se returnează.
- Data, ora i locul deschiderii ofertelor: conform anun ului de participare, sediul C.N. ROMARMș ț

S.A., b-dul  Timi oara, nr. 5B, sector 6, Bucure ti.ș ș
- După deschiderea ofertelor comisia de evaluare va solicita eventuale clarificări i va continua cuș

analiza solicitărilor din documenta ia de atribuire referitoare la documentele de calificare, ofertaț
tehnică,   oferta financiară i clauzele contractuale. ș

- Pe  baza  criteriului  de  atribuire,  PRE UL  CEL  MAI  SCĂZUT  (PONDERE  80%)  IȚ Ș
PUNCTAJUL  DE  EVALUARE  AL  CERIN ELOR  SPECIALE  (PONDERE  20%)Ț ,  va  fi
declarat ofertantul câ tigător,  numai în condi iile în care pre ul ofertat nu depă este valoareaș ț ț ș
fondurilor prevăzute pentru aceasta achizi ie.ț

- Comisia de evaluare va consemna în procesul verbal al edin ei de deschidere a ofertelor toateș ț
problemele  discutate  i  aspectele  convenite.  Procesul  verbal  va  fi  comunicat  i  ofertan ilorș ș ț
participan i la procedură.ț

V.) ALTE INFORMA IIȚ  (după caz)

Perioada de valabilitate a ofertelor  va fi 60 zile de la termenul limită de depunere a ofertelor.
Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea precizată în fi a de date a achizi iei va fi ș ț
respinsă ca fiind neconformă.
În situa ia în care se constată că ofertele clasate pe primul loc au pre uri egale, beneficiarul va solicitaț ț
reofertarea în plic închis, în vederea departajării ofertelor.
Beneficiarul are dreptul de a solicita ofertan ilor , în circumstan e excep ionale, prelungirea perioadei deț ț ț
valabilitate a ofertei.
Dacă ofertantul nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că i-aș
retras oferta. 
  În contextul  situa iei  epidemiologice la nivel  na ional,  nu este permisă participarea la deschidereaț ț
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ofertelor.
 Limba de redactare :  Română.

VI.1) CĂI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru căile de atac 
Orice contesta ie se va depune la sediul C.N. ROMARM S.A. din Bucure ti, b-dul Timi oara, nr.ț ș ș
5B, sector 6, în termen de 24 ore de la comunicarea câ tigătorului.ș
C.N. ROMARM S.A. va răspunde contesta iilor în maxim 48 ore de la primirea acestora.ț

VI.2 PRECIZĂRI FINALE

Prezum ia de legalitate i autenticitate a documentelor prezentate :ț ș
Ofertantul î i asumă răspunderea exclusivă pentru legalitate i autenticitatea tuturor documentelor pentruț ș
participarea la procedură.
Analizarea documentelor prezentate de ofertan i de către Comisia de evaluare nu angajează din parteaț
acesteia  nicio  răspundere  fa ă  de  acceptarea  acestora  ca  fiind  autentice  sau  legale  i  nu  înlăturăț ș
răspunderea ofertantului.
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