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Necesități minim obligatorii
pentru achiziţia publică de servicii de determinare a concentrației de activitate de
radon

I. Generalităţi: Necesitățile minim obligatorii fac parte integrantă din documentaţia de
atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare
ofertant propunerea tehnică.
Cerinţele impuse sunt minimale şi obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care
se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura
în care propunere tehnică prezentată asigură un nivel calitativ superior cerinţelor
minimale din caietul de sarcini.
II. Obiectul achiziţiei: servicii de determinare a concentrației de activitate de radon prin
metoda pasivă.
III. Durata contractului: 01.11.2020-31.12.2020, cu posibilitatea de prelungire cu maxim
4 luni, până la 30.04.2021.
IV. Valoarea estimată a achiziției este de 12.600 lei fără TVA.
V. Cerințe tehnice obligatorii:
1. Prestatorul este obligat să stabilească împreună cu reprezentantul autorității
contractante un eșantion reprezentativ de 30 de birouri din birourile ocupate de
către angajații Consiliului Județean Harghita din Palatul administrativ al Județului
Harghita în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui CNCAN nr.
185/2019 pentru aprobarea Metodologiei pentru determinarea concentrației de
radon din interiorul clădirilor și de la locurile de muncă. Pentru aceasta
Prestatorul va solicita informații cu privire la structura și arhitectura clădirii
Palatului administrativ de la Achizitor și va inspecta clădirea împreună cu acesta.
2. Prestatorul este obligat să informeze angajații Consiliului Județean Harghita cu
privire la riscurile prezentate de radon asupra sănătății umane, necesitatea
monitorizării activității de radon și modalitatea de determinare a acestuia.
3. Prestatorul este obligat să amplaseze cele 30 bucăți de detectori de radon în cele
30 de birouri.
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4. Prestatorul este obligat să recolteze detectorii de radon la sfârșitul perioadei
convenite pentru determinarea concentrației de activitate de radon care va fi de
minim 3 luni.
5. Prestatorul este obligat să elaboreze raportul ce conține interpretarea datelor
măsurate și să comunice datele .
VI. Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească prestatorul:
1. Prestatorul trebuie să fie persoană fizică autorizată sau persoană juridică care
deţine competenţa, experienţa şi aparatură adecvată omologată, necesară pentru
determinarea (independent sau în colaborare), concentrației de activitate de
radon în aer din interiorul clădirilor prin metoda pasivă;
2. Prestatorul trebuie să dețină certificat de desemnare emis de către CNCAN.
VII. Oferta de preț: reprezintă PU al serviciilor, exprimat în lei/detector fără TVA, pentru
determinarea concentrației de activitate de radon într-un birou.
Evaluarea ofertelor se va face conform criteriului ,,prețul total cel mai scăzut”, ( PU x 30
detectoare).
VIII. Dispoziții finale: depunerea ofertelor de către ofertanţi echivalează cu acceptarea
fără rezerve a conţinutului prezentei documentaţii de atribuire.
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