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ANUNȚ DE PARTICIPARE 

Achizitie „ Servicii de recertificare a Sistemului de Management Integrat ” 

Cod CPV 79132000-8 

 

 

I. ENTITATEA CONTRACTANTA: S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAȘ  

Adresa: P-ța Constantin MOTAS, nr. 4, Mediaș, Cod poștal: 551130, Romania  

Tel:  +40 374 401957  

Fax: +40 269 846901  

Punct de contact: Serviciul Achiziții Directe și Proceduri Simplificate  

Adresa de internet: www.romgaz.ro  

Procedura de atribuire aleasa: Procedură proprie - Anexa nr. 2 la Legea nr. 99/2016 

 

II. OBIECTUL ACHIZIȚIEI: Servicii de recertificare a Sistemului de Management Integrat, 

conform cerințelor din Caietul de sarcini.  

 

III. DESCRIERE ȘI CARACTERISTICI: Servicii de recertificare a Sistemului de Management 

Integrat, conform cerințelor din Caietul de sarcini. Servicii de recertificare a Sistemului de 

Management Integrat (pentru componentele calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă), 

implementat în SNGN Romgaz SA, conform standardelor de referință: 

 SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calității. Cerințe;  

 SR EN ISO 14001:2015 Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare;  

 SR EN ISO 45001:2018 Sisteme de management al săsătății și securității în muncă. Cerințe 

și îndrumări pentru utilizare.  

conform cerințelor din Caietul de sarcini. 

IV. CRITERII DE CALIFICARE: conform cerințelor din Caietul de sarcini. 

V. VALOAREA ESTIMATĂ: 90.000,00 lei, fără TVA. 

VI. VALABILITATE OFERTĂ: 60 de zile.  
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VII. DURATĂ ȘI CONDIȚII CONTRACT:  

Durata contractului va fi de 3 ani, de la data semnării de către ambele părți.  

Perioada de valabilitate a recertificării: 3 ani. 

Plata serviciilor se va face anual.  

Prețul serviciilor se stabilește prin contract, în lei, pe trei ani și se ajustează cu rata inflației pentru 

anul respectiv, începând cu al doilea an de contract (2023), astfel: 

Pajustat 2023 = P2023 * IPC/100 

Pajustat 2024  = P2024  * IPC/100 

Unde: 

Pajustat 2023  și Pajustat 2024  - reprezintă prețul ajustat al contractului pentru anul 2023, respectiv 2024, 

P2023  și P2024  - reprezintă prețul stabilit prin contract pentru anul 2023, respectiv 2024, 

IPC – reprezintă indicele prețurilor de consum lunar, pentru servicii, calculat de la data încheierii 

contractului și până la data emiterii facturii pentru serviciile aferente anului 2023, respectiv 2024. 

 

Oferta financiară va cuprinde un grafic de eșalonare a plăților, astfel: 

- în anul 2022 – 50% din valoarea contractului, cu scadență la 30 de zile de la primirea facturii 

de către achizitor, după auditul de certificare, 

- în anul 2023 – 25% din valoarea contractului, cu scadență la 30 de zile de la primirea facturii 

de către achizitor, după auditul de supraveghere I, 

- în anul 2024 – 25% din valoarea contractului, cu scadență la 30 de zile de la primirea facturii 

de către achizitor, după auditul de supraveghere II. 

Prețul ofertei va fi exprimat în lei și va include toate cheltuielile aferente serviciilor prestate 

(nelimitându-se la cazare, masă, transport, comunicații, logistică). 

 

VIII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut.  

Prețul ofertei va fi exprimat în lei și va include toate cheltuielile aferente serviciilor prestate 

(nelimitându-se la cazare, masă, transport, comunicații, logistică).  

 

IX. SOLICITARI DE CLARIFICARI : Pentru clarificari cu privire la cerintele din caietul de sarcini, 

persoana de contact este Cosmina GOCAN, Serv. Management Integrat, tel: 0749331876, e-mail: 

cosmina.gocan@romgaz.ro .  

 

X.  ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA : Oferta se transmite prin e-mail la adresa 

ioana.berghean@romgaz.ro. 

Data și ora limita de depunere a ofertelor :  12.05.2022, ora 12:00 . 

 

Nota GDPR: Atat SNGN ROMGAZ SA in calitate de autoritate contractanta, cat si operatorii 

economici care depun oferta vor respecta dispozitiile legale care reglementeaza protectia datelor cu 

caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind Protectia Datelor cu Caracter Personal 

nr.679/2016 („GDPR”) aplicabil in Uniunea Europeana . Datele cu caracter personal solicitate de 

SNGN ROMGAZ SA prin prezenta si pe perioada evaluarii ofertelor vor fi utilizate si prelucrate 

exclusiv in scopul atribuirii si derularii contractului / comenzii . Prin depunerea ofertelor, ofertantii 

recunosc dreptul entitatii contractante de a prelucra datele cu caracter personal incluse in oferta, in 

scopul sus mentionat . 

 

Director Direcția Achiziții       Întocmit: Serviciul A.D.P.S. 

Leonard Ionuț LUPĂ              Ioana BERGHEAN 
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