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PN-II-ID-PCE-2012-4-0s30

llu,"r ff
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l. Serviciile

de sarcini

I Granturi-cercetarer cod PN-II-ID-PCE-201 2-4-05g0r venituri sponsorizari
Alte venituri proprii

privind achizitia de servicii de Analizr AMS datare prin metoda
radiocarbonului

care fac obiectul achiziliei:

Serviciile solicitate / obiectul achiziliei: Servicii de analizd,AMS
datare prin metoda radiocarbonului - cod
CPV 73l l 1000-3 - Servicii de laborator de cercerare.
2. Detalierea serviciilor solicitate:

Servicii de analizd. pentru determinarea concentratiei de radiocarbon (si
impliclit a varstei probei)
prin utilizarea unui accelerator de particule si a.metodei de
Spectometrie de Masd cu accelerator in probe de
material organic (resturi vegetale, carbon inorganic dizolvat). Serviciile
sunt necesare pentru livrarea rezultatelor
pe etape si indeplinirea obiectivelor proiectului (PN-lI-pc}-z}lz-4-0530,
Impactul antropic versus schimbari

I

Mentionez ca produsele de mai sus vor fi utilizate doar pentru realizarea
obiectiveror contractului de cercetare si reprezinta cheltuieli
eligibile in conformitate cu devizur aprobat si cu fondurire disponibire.

climatice naturale in Carpatii rornanesli, investigatii geochimice la scara multimilenara),
conform planului de
realizarc a priectului pentru anul in curs, 2014 dar si p"n1ru perioada 2014-2016.
cantitatea minim misurabild de c14 este de 0.3 pMC (0.003 fN4)
Analizele se realizeazd pe minim 0.5 gram de probd.
Numarul minim de mostre analizate pentru o probd este de 5.
3. Scopul pentru care sunt solicitate serviciile:

Analizele pentru determinarea concentratiei de radiocarbon prin utilizarea Spectometriei
de Masd cu
acceleratorul se realizeazd cu scopul de a obtine datdri de cronologie absolutd
c6t mai corecte, cu marje de
eroare

foarte mici, in vederea unor intrepretdri paleoclimatice ulterioare valide. Aceste interpretdri
se leagd in mod direct
de calitatea datarilor absolute, necesare pentru stabilirea cadrului cronologic pentru
siturile
studiate.

4. condiliile

minime pentru acceptarea de crtre achizitor a ofertelor sunt:

ofertele trebuie sd includd toate cheltuielile aferente prestdrii serviciilor, iar serviciile prestate
corespundd standardelor qi performanlelor care se impun.
Prestatorul

va face dovada detinerii si

sd

implementarii unui sistem de management

al

calitatii

iSO/echivalent.

Intervalul de 8 sdptdmAni de returnare a probelor din momentu! ajungerii ior in laborator.
Notd: in cazul nerespectdrii conditiilor minime de livrare a serviciilor solicitate gi
care trebuie

dovedite prin

specificatiile din ofertS, se vor respinge ofertele, considerate ca fiind necorespunzdtoare
sau inacceptabile.

5. Criteriul

de atribuire al contractului.

- Criteriul de atribuire este: pne{ul cel mai scdzut ccmparat la ofertele complete
si calificate.

6.

Calitatea serviciului prestat.

I

Prestatorul are obligatria de a garantacd serviciul prestat este cel solicitat gi
corespunde tuturor
normelor iegale in vigoare referitoare la serviciile solicitate"

2' Nu sunt acceptate ofbrte sau prestdri servicii de alt tip decAt cele cerute prin documentalie,
altele
dec6t cele soljcitate gi garantate prin ofetd.
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