
 

1/3 

 
 
 

ANUNŢ DE PARTICIPARE PROCEDURĂ PROPRIE 
 

Servicii de formare profesională în domeniul CBRNe 
 în cadrul proiectului 

„DEZVOLTAREA FACILITĂŢILOR DE PREGĂTIRE ŞI A CAPABILITĂŢILOR DE INTERVENŢIE 
NECESARE GESTIONĂRII SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ ÎN DOMENIUL CBRNe ŞI PIROTEHNIC 

ASOCIAT, GENERATE DE ACTE DE REA-VOINŢĂ” 

 
SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 
I.1) Denumire şi adrese  
Unitatea Militară 0929 Bucureşti                                                                          
Cod de identificare fiscală: 13624359  
Adresă: strada Franceză, nr. 48-50, sector 3                                        
Localitate: Bucureşti                 Cod poştal: 030105 Ţara: România  
Punct de contact: Burtea Oana Telefon: +40377.725.472    E-mail: burteaoana@dcti.ro          
Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL): www.sri.ro/ Fonduri externe 
I.2) Tipul autorităţii contractante:  Minister sau orice altă autoritate naţională sau 
federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora 
I.3) Activitate principală: Ordine şi siguranţă publică 
 
SECŢIUNEA II: OBIECT 
II.1) Obiectul achiziţiei 
II.1.1) Titlu: Servicii de formare profesională în domeniul CBRNe 
II.1.2) Cod CPV principal: 80530000-8 Servicii formare profesională 
II.1.3) Tipul contractului: Servicii cuprinse în Anexa II 
II.1.4) Descrierea succintă 
Servicii de formare profesională în domeniul CBRNe 

II.1.5) Valoarea totală estimată fără TVA: 863.758,91 Moneda: RON 
II.1.6) Informaţii privind loturile: Contractul este împărţit în loturi: Nu 

  II.2) Descriere 
II.2.1) Locul de executare: Cod NUTS RO321 Bucureşti 
Locul principal de executare: Bucureşti 
II.2.2) Descrierea achiziţiei publice 
Servicii de formare profesională în domeniul CBRNe, în cadrul proiectului „Dezvoltarea 
facilităţilor de pregătire şi a capabilităţilor de intervenţie necesare gestionării situaţiilor de 
urgenţă în domeniul CBRNe şi pirotehnic asociat, generate de acte de rea-voinţă”, cod 
MySMIS 138207, conform documentaţiei de atribuire ataşată. 
II.2.3) Criterii de atribuire: Cel mai bun raport calitate-preţ 
II.2.4) Informaţii despre fondurile Uniunii Europene:  
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: 
DA 
Identificarea proiectului: Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 -2020, Axa 
prioritară 5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea 
riscurilor, OS 5.2. ''Dezvoltarea facilităților de pregătire și a capabilităților de intervenție 
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necesare gestionării situațiilor de urgență în domeniul CBRNe și pirotehnic asociat, 
generate de acte de rea-voință Cod SMIS 138207 
Tip finanţare: Program/Proiect 
Program/proiect: Programul Operational Infrastructura Mare - POIM 

 
SECŢIUNEA III: Informaţii juridice, economice, financiare şi tehnice 
III.1) Condiţii de participare 
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind 
înscrierea în registrele profesionale sau comerciale    
Lista şi descrierea succintă a condiţiilor: 
Operatorul economic ce depune ofertă (Ofertant individual, membru al Asocierii, 
Subcontractant) trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din ţara 
de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află 
în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că are capacitatea 
profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.   
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţelor: 
Documentul justificativ actualizat considerat adecvat pentru demonstrarea îndeplinirii 
cerinței pe care Operatorul Economic (Operator individual, membru al asocierii, 
Subcontrant) îl poate propune Autorității Contractante este: 
Certificat Constatator eliberat de Ministerul Justiției - Oficiul Registrului Comerţului 
sau echivalent, valabil la momentul prezentării, care să demonstreze că: 
 operatorul economic este legal constituit şi că nu se află în una din situaţiile de 
anulare a constituirii; 
  desfăşoară în mod licit pe piaţă activitatea sa profesională respectiv:  
i. există corespondență între obiectul principal al contractului și activitatea economică 
autorizată menționată în documentul de constituire a Operatorului Economic pentru 
Ofertant; 
ii. există corespondență între activitatea asociată rolului Operatorului Economic în 
cadrul procedurii și activitatea economică autorizată menționată în documentul de 
constituire a Operatorului Economic pentru Subcontractant/Subcontractanți. 
Cerința de a prezenta documente justificative actualizate este aplicabilă tuturor 
Operatorilor Economici care au legătură cu Ofertantul în această procedură. 
Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita informații direct de la autoritățile 
competente în cazul în care există incertitudini în legătură cu îndeplinirea cerinței minime 
de calificare referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale inclusă în 
prezenta secţiune a documentaţiei de atribuire. 
 
III.1.2) Situaţia economică şi financiară: Da  

Nu este cazul 
 
III.1.3.a) Capacitatea tehnică şi profesională: Nu 
Precizarea părţii/părţilor din contractul pe care intenţionează să o/le subcontracteze  
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerințelor: 
Se vor prezenta documentele solicitate la punctul  III.2.1.a) Situația personală a 
Ofertantului și punctul III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale din 
Fișa de date a achiziției, pentru fiecare subcontractant, precum și acordul de 
subcontractare. 
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III.1.3.b) Standarde de asigurare a calităţii 
Nu este cazul 

 
SECŢIUNEA IV: Procedura 
IV.1) Descriere 
IV.1.1) Tipul procedurii    
Procedură proprie conform art. 111 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice 

IV.2) Informaţii administrative 
IV.2.1) Termen limită pentru primirea ofertelor: 12.12.2022, ora 1200    
 Locul: strada Franceză, nr. 48-50, sector 3, Bucureşti  sau e-mail: burteaoana@dcti.ro 
IV.2.2) Limba în care poate fi depusă oferta: română    
IV.2.3) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta 
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 12.04.2023   
Durata în zile: 4 luni (de la termenul limită de primire a ofertelor) 
IV.2.4) Condiţii de deschidere a ofertelor: 12.12.2022, ora 1300   
Locul: strada Franceză, nr. 48-50, sector 3, Bucureşti 

 
SECŢIUNEA V: Informaţii complementare 
V.1) Proceduri de contestare 
V.4.1) Organismul de soluţionare a contestaţiilor    
Tribunalul Bucureşti                                  
Adresă: B-dul Unirii nr. 37, sector 3                                                    
Localitate: Bucureşti 
Adresă internet: http://www.tmb.ro 
V.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere: procedură prealabilă 
V.4.3) Procedura de contestare 
Precizări privind termenul pentru procedurile de contestare    
Eventuale contestaţii se pot depune la instanţele competente, în termen de 5 zile 
lucrătoare începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii 
contractante considerat nelegal. 
V.4.4) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare 
Unitatea Militară 0929 Bucureşti                                                                          
Adresă: strada Franceză, nr. 48-50, sector 3, Bucureşti          Cod poştal: 030105                                     
Telefon: +40377.725.472       E-mail: burteaoana@dcti.ro 
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