
 

Beneficiar (achizitor): SC HI- Expert S.R.L. 

Adresa Sat Rosu, Comuna Chiajna, str. 1864, nr. 34 

Titlul proiectului: Creşterea competitivităţii economice a societăţii HI - EXPERT prin 

îmbunătăţirea strategiei de marketing şi management 

Cod SMIS  

Surse de finanţare : Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii 

Economice” (POS CCE) 2007-2013; Axa Prioritară 1 - Un sistem 

inovativ şi ecoeficient de producţie Domeniul major de intervenţie 

DM1.3 - Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului,, Operatiunea b)-

Sprijin pentru consultanta acordat intreprinderilor mici si mijlocii 

Denumirea contractului 

de achiziţie : 

Achizitie servicii de consultanta pentru elaborarea unui plan de 

afaceri, elaborarea unei strategii de marketing şi elaborarea unei 

strategii de promovare.  

Obiectul contractului 

de achiziţie : 

Achizitie servicii de consultanta 

Cod CPV : 79411100-9 Servicii de consultanta in dezvoltarea societatilor 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Documentatie  



  

CUPRINS: 

 

1. Fisa de date 

2. Specificatii tehnice 

3. Formulare



1. FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI 

 

 

I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT 

 

Denumirea oficială: SC HI- Expert S.R.L. 

Adresa: Sat Rosu, Comuna Chiajna, str. 1864, nr. 34, România 

Persoana de contact: Ionescu Cristina Telefon: 021.436.11.17 

E-mail: cristina@hiexpert.ro/ office@hiexpert.ro Fax: 021.436.11.17 

Adresa de internet:  

http://www.hiexpert.ro/  

 

 

I. b. Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante 

□ Minister ori orice altă autoritate naţională sau 

federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale 

ale acestora 

□ Servicii publice centrale 

□ Apărare 

□ Ordine şi siguranţă publică 

□ Agenţie/birou naţional sau federal □ Mediu 

□ Colectivitate teritorială □ Afaceri economice şi financiare 

□ Agenţie/birou regional sau local □ Sănătate 

□ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie 

europeană 

□ Construcţii şi amenajări teritoriale 

□ Protecţie socială 

□ Altele: Beneficiar privat  □ Recreere, cultură şi religie 

 □ Educaţie 

 ■    altele 

 

Beneficiarul achiziţionează în numele altor autorităţi                                           da □           
Nu ■ 

 

I.c. Surse de finantare 

Proiect finantat din fonduri europene                                             da X                       nu □ 

 

- Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE) 

2007-2013; Axa Prioritară 1 - Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie; Domeniul 

major de intervenţie DM1.3 - Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, Operatiunea 1.3.2 

A1- Sprijin pentru consultanta acordat intreprinderilor mici si mijlocii 

- Buget propriu 

 

 

 

I.d. Legislatie aplicabila 

- Ordin al ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii 

simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente 

structurale, obiectivul „Convergenta”, precum si in cadrul proiectelor finantate prin 

mecanismele financiare SEE si norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau 

lucrari. (Monitorul Oficial al Romaniei nr. 650/22.10.2013);  

- Instructiunile emise de AM POS CCE  
 

 

 



  

I.e. CALENDARUL ESTIMATIV AL PROCEDURII DE ATRIBUIRE 

 

Nr. Paşii procedurii de achiziție Data și ora limită 

1  
Primirea de solicitări de clarificări de la potențiali ofertanți 

privind documentația de atribuire, dacă este cazul 

28.08.2014. 

Ora 12:00 

2  Depunerea ofertelor 
05.09.2014. 

Ora 12:00 

3  
Deschiderea ofertelor şi întocmirea procesului-verbal de 

deschidere 

05.09.2014. 

Ora 12:30 

 

 Clarificarile se vor transmite în scris pe fax 021.436.11.17, pe e-mail office@hiexpert.ro. Data 

limită de primire a solicitărilor de clarificări: 3 zile de la data publicarii anuntului.  

Răspunsurile la clarificări se vor transmite prin fax/e-mail în maxim 3 zile lucrătoare de la 

primirea solicitării de clarificări. 
  

 

 

I.f. Contestatia 

Contestatia privind atribuirea contractuluise va trimite pe fax la 021.436.11.17, sau la biroul 

proiectului si se poate face în termen de 3 zile de la comunicarea rezultatului.  Beneficiarul 

(achizitorul) urmează a se pronunta in 3 zile asupra acesteia, după ce îi analizează legalitatea 

şi temeinicia în conformitate cu Instructiunile specifice emise de AMPOSCCE şi dispozitiile 

legislatiei în vigoare. Hotărârea achizitorului cu privire la contestie poate fi atacată în fata 

instantelor compentente potrivit cu dispozitiile legale in vigoare.  
 

 

 

SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

II. 1. Descriere 

II. 1.1. Denumirea dată contractului de catre beneficiar:  

Servicii de consultanta pentru proiectul „Creşterea competitivităţii economice a societăţii HI - 

EXPERT prin îmbunătăţirea strategiei de marketing şi management” 

II. 1.2. Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a 

serviciilor 

(a) Lucrări                              □ (b)Produse                        □  (c) Servicii                                 ■   

Executare                                □ 

Proiectare şi executare           □ 

Executarea, prin orice 

mijloace, a unei lucrări, 

conform cerinţelor specificate 

de autoritatea contractantă     □           

Cumpărare                        □ 

Leasing                             □ 

Închiriere                          □ 

Închiriere cu opţiune  

de cumpărare                    □ 

Cumpărare în rate             □  

Studii de fezabilitate, servicii de 

consultanta, analize 

Principala locaţie a lucrării 

 

 Principalul loc de prestare: Sediul 

Beneficiarului, Sat Rosu, Comuna 

Chiajna, str. 1864, nr. 34 

 

Cod CPV: 71241000-9 Studii de 

fezabilitate, servicii de 

consultanta, analize  

II. 1.3. Procedura se finalizează prin:   

                       Contract de achiziţie                                           ■ 



                       Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic   □ 

                       Încheierea unui acord-cadru                                            □ 

II. 1.4. Informaţii privind acordul-cadru (nu este cazul) 

II. 1.5. Descrierea succintă a contractului sau achiziţiei/achiziţiilor:                                                                     

Obiectul contractului il constituie prestarea de servicii de consultanta pentru elaborarea unui plan 

de afaceri,a unei strategii de marketing si a unei strategii de promovare.   

II. 1.6. Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile):  

 Vocabularul principal Vocabular suplimentar 

Obiect principal 71241000-9 Studii de 

fezabilitate, servicii de 

consultanta, analize 

 

Obiect(e) suplimentar(e)   

II. 1.7. Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice 

                                                                                                                      da □ nu ■ 

II. 1.8. Împărţire în loturi:                                                       da □                                   nu ■ 

un singur lot                    □ unul sau mai multe loturi    □ toate loturile                    □ 

II. 1.9. Vor fi acceptate variante (oferte alternative)           da □                                    nu ■ 

 

II. 2. CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 

 

II. 2.1. Obiectul contractului il constituie prestarea de servicii de consultanta pentru elaborarea 

unui plan de afaceri,a unei strategii de marketing si a unei strategii de promovare online pentru 

dezvoltarea capacitatii de productie si cresterea competitivitatii economice prin implementarea de 

noi produse si servicii, necesar implementarii cu succes a proiectului “Creşterea competitivităţii 

economice a societăţii HI - EXPERT prin îmbunătăţirea strategiei de marketing şi management“, 

prin Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE) 2007-

2013; Axa Prioritară 1 - Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie; Domeniul major de 

intervenţie DM1.3 - Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, Operatiunea b)- Sprijin pentru 

consultanta acordat intreprinderilor mici si mijlocii 

 

II. 2.2.  Cantitatea: 1 serviciu de consultanta 

II.2.3 Valoarea estimată, fără TVA (numai în cifre): 172.000,00 lei fără TVA ( 86.000,00 lei 

pentru planul de afaceri, 43.000,00 lei elaborarea strategiei de promovare si mediatizare si 

43.000.00 lei pentru strategia de management si marketing ). 

II. 2.4. Opţiuni (după caz):                                                                                                   da □ nu ■ 

 

 

III.  DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

 

Durata în luni: maximum 3 luni de la data transmiterii ordinului de începere  

 

 

IV. CRITERII DE CALIFICARE 

 

Respectarea criteriilor de calificare se face prin prezentarea unui set de documente. 

Neprezentarea (lipsa) oricărui document solicitat mai jos, în forma și modul solicitat 

presupune neîndeplinirea criteriului de calificare pentru dovedirea căruia este solicită, astfel 

oferta se respinge, operatorul economic descalificat, fără solicitări de clarificări 

suplimentare. 



  

În cazul în care există incertitudini, neclarități privind conținutul documentelor solicitate 

mai jos, beneficiarul își rezervă dreptul de a solicita informaţii suplimentare de la ofertanți 

sau direct de la autorităţile competente. 

 

În cazul în care ofertantul este înființat de mai puțin de 3 ani de la data deschiderii ofertelor 

documentele de calificare se raportează numai pentru perioada de la înființare. 

 

V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului 

 

Cerinţa nr. 1 

 

 

Documente care dovedesc 

eligibilitatea  

 

Solicitat X Nesolicitat □ 

Cerinţa este obligatorie în vederea calificării 

ofertantului! 

Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea 

completată în conformitate cu modelul (Formularul 1) 

prezentat în secţiunea „Formulare” din cadrul 

documentaţiei de atribuire completat în original, datat, 

semnat şi ştampilat. 

Încadrarea în situațiile prevăzute la art. 180 din 

O.U.G. nr. 34/2006, atrage excluderea ofertantului din 

procedura aplicată pentru atribuirea contractului de 

achiziție publică. 

În cazul în care ofertantul este reprezentat de către 

persoana împuternicită, se solicită Împuternicirea 

(Formularul 12) respectivei persoane care semnează 

documentele depuse în ofertă. 

Cerinţa nr. 2 

Declaraţie privind calitatea de 

Participant 

 

Solicitat X Nesolicitat □ 

 

Declaraţie pe propria răspundere, completată în 

conformitate cu Formularul 2 – Declaraţia privind 

calitatea de participant la procedură, prezentat în 

secţiunea „Formulare” din cadrul documentaţiei de 

atribuire completat în original, datat, semnat şi 

ştampilat.  

 

Cerinţa nr. 3 

Declaraţii privind neîncadrarea în 

situațiile prevăzute la art.69^1 din 

OUG 34/2006 

 

Solicitat X Nesolicitat □ 

 

Declaraţie pe propria răspundere completată în 

conformitate cu Formularul 3 – Declaraţia privind 

neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.69^1 prezentat 

în secţiunea „Formulare” din cadrul documentaţiei de 

atribuire completat în original, datat, semnat şi 

ştampilat. 

Cerinta nr. 4 

Declarație privind conflictul de 

interese 

 

Declarație privind conflictul de interese completata în 

conformitate cumodelul (Formular 4) prezentat în 



Solicitat X Nesolicitat □ 

 

secţiunea „Formulare” din cadrul documentaţiei de 

atribuire completat în original, datat, semnat şi 

ştampilat – din care sa rezulte ca operatorul economic 

participant nu se afla in situațiile descrise la art.14 din 

OUG nr. 66/2011, privind conflictul de 

interese,conform Ordin 1120/15.10.2013 

 

V.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (înregistrare) 

Cerința nr. 1 

 

Persoane juridice române 

 

Solicitat X Nesolicitat □ 

Cerinţe obligatorii: 

Certificatul constatator emis de Oficiul 

Registrului Comerţului în România, valabil la 

data deschiderii ofertelor – în original sau copie 

certificata „conform cu originalul” – emis cu cel 

mult 30 de zile înainte de data deschiderii ofertei din 

care sa reiasa : 

 

 Domeniul principal de activitate trebuie sa 

fie codul CAEN 7022 – Consultanta in 

afaceri si management sau echivalent.  

 Faptul ca nu sunt incluse mentiuni cu privire 

la aplicarea Legii nr 85/2006 privind 

procedura insolventei si ca nu sunt inscrise 

mentiuni cu privire la suspendarea temporara 

a activitatii in perioada de depunere a 

ofertelor,si/sau executare a contractului. 

 

 

 

Certificatul de înregistrare emis de Oficiul 

Registrului Comerţului de pe lângă Camera de 

Comerţ şi Industrie naţională sau teritorială, în 

copie certificata de conformitate cu originalul.  

 

 

 

Persoane juridice străine 

 

Solicitat X Nesolicitat □ 

Cerinţe obligatorii: 

Document echivalent pentru Certificatul 

constatator emis de Oficiul Registrului 

Comerţului în România, valabil la data deschiderii 

ofertelor – în original cu cel mult 30 de zile înainte 

de data deschiderii ofertei. Certificatul constator va 

cuprinde următoarele informații: Denumirea și toate 

datele de identificare, Codul unic de înregistrare, 

Sediul social, sedii secundare, punctele de lucru, 

filiale, sucursale, subunități, Structura 

acționariatului, Numele reprezentanților legali, 

Domeniul principal de activitate, Domeniile 



  

secundare de activitate, Situația societății (ex. dacă 

este în stare de funcționare, reorganizare judiciară, 

dizolvare, faliment sau suspendare temporară a 

activității). 

 

Document echivalent pentru Certificatul de 

înregistrare emis de Oficiul Registrului 

Comerţului de pe lângă Camera de Comerţ şi 

Industrie naţională sau teritorială, în copie 

certificata de conformitate cu originalul. 

V. 3.) Situaţia economico-financiară  

 

Cerința nr. 1 

 

Informaţii privind situaţia economico-

financiară 

 

Solicitat X Nesolicitat □ 

 

 

 

Informații generale despre ofertant. Se va completa 

Formularul 5 prezentat în secţiunea „Formulare” 

din cadrul documentaţiei de atribuire, în original, 

datat, semnat şi ştampilat.  

Pentru conversia lei/euro se va folosi cursul 

BNR la data de 31.12 al fiecarui an in parte. 

 

Operatorul economic trebuie: 

Să dovedească realizarea unei cifrei de afaceri 

anuale medii, pe ultimii 3 ani fiscali 

(2011,2012,2013), de cel puțin 250.000,00 RON.  

V.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 

 

  

Cerința nr. 1 

 

Informaţii privind experiența similară 

 

Solicitat X Nesolicitat □ 

 

Ofertantul a finalizat, în ultimii 3 ani împliniţi la 

data termenului limită pentru depunerea 

ofertei, unul sau mai multe contracte de furnizare 

produse similare; 

Pentru fiecare contract menţionat în Formularul 6 

se vor ataşa ca documente suport (copii după 

contracte/ recomandări emise de beneficiari, etc.) 

care vor conţine obligatoriu date referitoare la: 

- beneficiarul contractului; 

- valoarea contractului. 

În cazul unei asocieri, condiţia se va îndeplini în 

mod cumulativ. 

 

 

Operatorul economic trebuie: 

- să facă dovada că în ultimii 3 ani a prestat 

unul sau mai multe servicii de consultanță 

similare a căror valoare totală să fie de 

minim 215.000,00RON 

Prin „servicii prestate” se înțeleg: servicii 



recepționate parțial sau recepționate la sfârșitul 

prestării. 

Cerința nr. 2 

Informatii privind capacitatea profesionala 

a resurselor umane existente 

 

Se vor prezenta CV-urile persoanelor care vor 

participa la elaborarea documentaţiei, din care să 

reiasă pregătirea lor profesională şi experienţa 

anterioară legată de elaborarea unor documentaţii 

similare. 

 

 

V.4). Standarde de asigurare a calităţii 

 

Cerința nr. 1 

 

a) Standarde de asigurare a calităţii 

 

Solicitat X Nesolicitat □  

 

 

- Certificat ISO 9001 managementul calitatii  

Sau 

- Certificate echivalente emise de organisme abilitate 

din alte state ale Uniunii Europene  

În cazul unei asocieri, toti partenerii sunt obligati 

să prezinte aceste documente. 

 

 

 

 

 

 

 

SECŢIUNEA VI: PROCEDURĂ 

 

VI. 1. TIPUL PROCEDURII 

 

VI.1.1. Tipul procedurii 

Procedura simplificata in conformitate cu Ordinului nr.1120 din 22.10.2013 ■ 

 

VI. 2. CRITERII DE ATRIBUIRE 

 

VI.2.1. Criterii de atribuire  

Pretul cel mai scazut                                                                                                                        □ 

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic                                                  ■ 

Oferta castigatoare va fi oferta care va întruni punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea 

algoritmului de calcul descris mai jos: 

Punctajul total acordat pentru fiecare ofertă se calculează pe baza formulei: 

P total = P financiar x F% + P tehnic x T% 

în care:  

 F% (denumită F1 în continuare) reprezintă ponderea corespunzătoare punctajului financiar 

şi este 20%.  



  

 T% (denumită F2 în continuare) reprezintă ponderea corespunzătoare punctajului tehnic şi 

este 80%.  

Ofertele vor fi clasificate în ordinea descrescătoare a punctajelor combinate, tehnic şi financiar, 

avand în vedere ponderile indicate pentru fiecare dintre punctajele respective. La punctaj egal, 

oferta caştigătoare va fi desemnată cea care conţine cel mai mic tarif total. 

 

F1 Propunere financiara 

 

Max. 20 de pct. 

 Pretul ofertei 
Preţurile care se compară în vederea acordării 

punctajului sunt preţurile în lei din propunerea 

financiară, exclusiv T.V.A.  
 

Max. 20 de puncte 

a) pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă 20 de puncte Fmin  

 

b) pentru alt preţ (n) decât cel prevăzut la lit. a) se acordă punctaj astfel:  

 

Fn = (preţ ofertă min / preţ ofertă n) x 20  

  

F1 = Fmin sau Fn, conform algoritmului de calcul precizat mai sus  
 

 

 

F2 Propunerea tehnica 

F2=F2.1+F2.2 

Max. 80  de pct. 

F2.1 TERMENUL DE PREDARE A 

LIVRABILELOR 

Prin termenul de predare se înţelege perioada in 

zile dintre data semnarii contractului si data 

predarii livrabilelor 
 

Max. 20 de pct 

 

a) pentru cel mai mic termen de predare se acordă 20 puncte Tminim predare  

 
 

 

b) pentru altă perioadă decât cea prevăzută în punctul a) se acordă punctajul astfel:  

 

Tpredare(n) = (T MIN PREDARE / TPREDARE(n)) x 20 
Tpredare(n) – termen de predare propus în oferta care se evaluează  

 

F2.1 = Tmin de predare livrabile sau Tpredare(n), conform algoritmului de calcul 

precizat mai sus  
 

F2.2 Identificarea riscurilor si cu minim o metoda de 

contracarare  
 

Max.60 de pct 

 

a) pentru cel mai mare nr de riscuri identificate de ofertant, contracarate si acceptate 

de comisie ca fiind relevante si corect contracarate se acordă 60 puncte Rmax  

 
 

 

b) pentru alt numar de riscuri identificate  de ofertant, contracarate si acceptate de 

comisie ca fiind relevante si corect contracarate se acordă punctajul astfel:  

 

R(n) = (Rmax / R(n)) x 60 



Rn – numar de riscuri identificate, contracarate si acceptate de comisie 

Rmax=numarul maxim de  riscuri identificate, contracarate si acceptate de comisie 
 

 

Oferta castigătoare se stabileşte numai dintre ofertele admisibile şi numai pe baza 

criteriului de atribuire precizat în anunţul publicitar şi în Documentaţia pentru ofertanţi.  

Sunt oferte admisibile, ofertele care nu sunt considerate inacceptabile şi / sau neconforme 

potrivit situaţiilor descrise mai jos:  

Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii:  
a) nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini;  

b) conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit 

achizitorul în cadrul documentaţiei pentru ofertanţi, care sunt în mod evident 

dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deşi a fost informat cu privire la 

respectiva situaţie, nu acceptă renunţarea la clauzele respective;  

c) conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe 

şi care nu pot fi justificate;  

 

Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii:  
a) este declarată întarziată sau a fost depusă la o altă adresă decat cea indicată în anunţul 

publicitar sau în documentaţia pentru ofertanţi;  

b) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele 

stabilite în documentaţia pentru ofertanţi sau care nu a prezentat documentele relevante 

solicitate în acest sens;  

c) se constată că oferta are un preţ si un termen de predare neobişnuit de scăzut  pentru 

ceea ce urmează a fi prestat, astfel încat nu se poate asigura îndeplinirea contractului la 

parametrii cantitativi şi calitativi solicitaţi prin caietul de sarcini. În acest caz, Comisia de 

evaluare are obligaţia de a solicita ofertantului clarificări privind susţinerea preţului 

ofertat. În situaţia în care ofertantul nu răspunde la clarificari în termenul solicitat sau 

clarificarile depuse nu sunt concludente, oferta este considerată inacceptabilă.  

 

 

 

VII. PREZENTAREA OFERTEI  

 

VII.1) Limba de redactare a ofertei  Limba de redactare a ofertei este limba română. 

Actele doveditoare şi alte documente 

suplimentare prezentate de operatorii economici 

pot fi redactate în altă limbă, cu condiţia să fie 

însoţite de traducere în limba română. În cazul 

unor neconformităţi sau diferenţe între versiuni, 

limba română prevalează. 

VII.2) Perioada de valabilitate a ofertei 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. 

Ofertele valabile pentru o perioadă mai scurtă 

vor fi respinse. În cazuri excepţionale, înaintea 

expirării perioadei de valabilitate, autoritatea 

contractantă poate cere ofertanţilor o prelungire 

determinată a acestei perioade, în scris. 

VII.3) Garanţie de participare Garantia de participare este: 5000 lei. 

Garantia pentru participare se poate constitui sub 

forma: 

- OP in contul RO70RNCB0290050241680003, 



  

deschis la BCR, sucursala Iuliu Maniu ; 

-In numerar, prin depunere la casieria 

companiei,la sediul acesteia. 

-Scrisoare de garantie bancara, care se prezinta 

in original, in cuantumul si pentru perioada 

prevazuta in documentatia de atribuire (minim 90 

zile) – Formularul nr. 7. 

Garantia de participare va fi valabila minim 90 

(nouazeci) de zile calendaristice de la data limita 

de depunere a ofertelor, si trebuie prezentata in 

original, in cuantumul, conditiile si pentru 

perioada antementionate. 

În cazul ofertanţilor din categoria întreprinderilor 

mici şi mijlocii (făcând dovada în acest sens prin 

prezentarea documentelor prevăzute în Legea nr. 

346/2004 privind stimularea înfiinţării şi 

dezvoltării IMM, cu modificările ulterioare), 

garantia de participare se constituie în procent de 

50% din cuantumul precizat. 

Ofertele pentru care nu a fost prezentata dovada 

constituirii garantiei de participare cel mai tarziu 

la data si ora stabilite pentru deschiderea 

ofertelor, in forma, cuantumul si pe perioada de 

valabilitate solicitate de Beneficiar, vor fi 

respinse. 

Toate documentele referitoare la constituirea 

garantiei de participare se vor prezenta in afara 

coletului de oferta.  

VII.4) Modul de obţinere a documentaţiei de 

atribuire 

Documentaţia se poate obţine prin e-mail, fax, 

sau la solicitare se poate ridica de la sediul 

societăţii SC HI- Expert S.R.L., Sat Rosu, 

Comuna Chiajna, str. 1864, nr. 34, judet Ilfov sau 

descărcând documentația de pe site-ul 

www.fonduri-ue.ro/anunturi 

VII.5) Modul de prezentare a propunerii 

tehnice 

Propunerea tehnică se va întocmi în concordanţă 

cu specificaţiile tehnice solicitate prin Caietul de 

sarcini. In propunerea tehnica trebuie descrise 

caracteristicile tehnice si functionale in 

concordanta cu cele din Caietul de sarcini, astfel 

incat sa poata fi regasite lizibil toate caracteristile 

tehnice minimale specificate, modalitatea de 

livrare a echipamentelor, modalitatea de punere 

in functiune, service asigurat post garantie, 

graficde timp pentru fiecare din activitatile pe 

care le considerati necesare de la incheiererea 

contractului si pana la punerea in functiune a 

echipamentelor inclusiv. 

În cazul în care pe parcursul îndeplinirii 

http://www.fonduri-ue.ro/anunturi


contractului se constată faptul că anumite 

elemente ale propunerii tehnice depusă de 

ofertant sunt inferioare sau nu corespund 

cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, 

prevalează prevederile caietului de sarcini. 

Cerinţele impuse prin prezenta documentaţie de 

atribuire sunt considerate minimale si obligatorii. 

Propunerea tehnica va fi insotita de o Anexa la 

oferta tehnica – in care se vor mentiona Graficele 

de timp solicitate. 

VII.6) Modul de prezentare a propunerii 

financiare 

Ofertantul are obligaţia de a exprima preţul din 

propunerea financiară în LEI [RON].  

 

Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, din punct 

de vedere al conţinutului, pe toata durata de 

îndeplinire a contractului de achiziție şi trebuie 

să fie semnată, pe propria răspundere, de către 

ofertant sau de către o persoană împuternicită 

legal de acesta. 

 

Elementul principal al propunerii financiare este 

Formularul 8 – Formularul de ofertă. 

Nu se va permite nici o modificare a valorii 

ofertei sau a conţinutului acesteia după 

expirarea termenului limită de depunere. 

 

Propunerea financiară va fi exprimată în lei 

iar TVA- ul va fi evidenţiat separat. 

VII.7) Modul de prezentare al ofertei 

 

a) Adresa beneficiarului privat la care se 

depune oferta 

 

b) Data limită de depunere a ofertei 

c) Numărul de exemplare 

 

d) Modul de prezentare al ofertei 

 

 

 

a) Sat Rosu, Comuna Chiajna, str. 1864, nr. 

34,judet Ilfov 

 

b) 05.09.2014, ora 12:00 

c) Un exemplar original, marcat corespunzător. 

d)Operatorul economic suportă toate costurile 

elaborării şi prezentării ofertei sale, precum şi a 

documentelor care o însoţesc.  

Pe plicul exterior se trece adresa si denumirea 

autorităţii contractante cu inscripţia: A NU SE 

DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 05.09.2014, 

ora 12. 

Toate ofertele primite după termenul limită de 

depunere sau la alte adrese vor fi returnate 

nedeschise! 

Documentele din plicuri trebuie tipărite sau 

scrise cu cerneală neradiabilă, numerotate, 

ştampilate şi semnate pe fiecare pagină de 

reprezentantul autorizat să angajeze ofertantul 

în contract.  



  

 ATENŢIE! Vor fi numerotate, ştampilate şi 

semnate pe fiecare pagină inclusiv prospectele, 

fişele tehnice, foile de catalog sau orice 

documente anexate, în caz contrar, acestea nu 

vor fi luate în considerare.  

Ofertele pot fi transmise prin poştă sau depuse 

direct de către ofertant la adresa indicată în 

anunţul/invitaţia de participare. Indiferent de 

modalitatea de depunere/transmitere ofertantul 

îşi asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv 

forţa majoră. 

Formularul Scrisoare de înaintare (Formular 

1A – Scrisoare de înaintare),– va fi ataşat pe 

plic/colet. Acest document NU SE 

INTRODUCE ÎN PLIC! 
Data și ora prezentării documentelor la 

Beneficiarul privat vor fi înscrise pe scrisoarea 

de înaintare către Beneficiarul privat.  

 

e). Deschiderea şi evaluarea ofertelor 

 

Respingerea ofertelor 

 

În cadrul etapei de evaluare a ofertelor vor fi 

respinse ofertele inacceptabile şi neconforme.  

 

Oferta este considerată inacceptabilă în 

următoarele situaţii: 

- Au fost depuse după data şi ora limită de 

depunere sau la o alta adresă decât cea stabilită 

în anunţul de participare; 

- A fost depusă de un ofertant care nu 

îndeplineşte cerinţele minime de calificare; 

- Constituie o alternativă la prevederile 

documentaţiei de atribuire, alternativă care nu 

poate fi luată în considerare din următoarele 

motive: 

 În anunţul de participare nu este 

precizată în mod explicit posibilitatea 

deschiderii unor oferte alternative; 

 Respectiva ofertă alternativă nu respecte 

cerinţele minime din documentaţia de 

atribuire. 

 Dacă se constată că oferta prezintă un 

preţ neobişnuit de scăzut care nu poate fi 

justificat. 

 

Oferta este considerată neconformă în 



următoarele situaţii: 

- Nu satisface cerinţele documentaţia de 

atribuire; 

- Conţine propuneri referitoare la clauze 

contractuale care sunt în mod evident 

dezavantajoase pentru beneficiarul privat; 

- Conţine în cadrul propunerii financiare preţuri 

care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care 

nu pot fi justificate. 

- Conţine propuneri tehnice care nu respectă 

cerinţele minime din caietul de sarcini.  

 

Neîndeplinirea unui criteriu/cerinţe minime din 

documentaţia de atribuire conducerea la 

respingerea ofertei. 

Ofertele care nu se încadrează în nici una din 

situaţiile prevăzute mai sus sunt singurele oferte 

care pot fi considerate admisibile. 

 

Ofertele primite vor fi considerate admisibile 

dacă corespund din punct de vedere a valorii, 

performanţelor tehnice şi al obiectului acestora 

cu toate cerinţele din documentaţia de atribuire. 

 

Oferta câştigătoare se stabileşte numai dintre 

ofertele admisibile şi numai pe baza criteriului 

de atribuire precizat în documentaţia de 

atribuire. 

 

1. Omisiuni şi clarificări 

În cazul în care comisia de evaluare constată că 

unul sau mai mulţi ofertanţi au omis să prezinte 

documente prin care se confirmă îndeplinirea 

cerinţelor privind situaţia personală, capacitatea 

de exercitare a activităţii profesionale, situaţia 

economică şi financiară, precum şi capacitatea 

tehnică şi/sau profesională, ofertantul are 

obligaţia de a furniza documentele solicitate 

prin scrisoarea de solicitare de clarificări.  

 

2. Corectarea erorilor aritmetice 

 

Comisia de evaluare are dreptul de a corecta 

erorile aritmetice numai cu acceptul 

ofertantului. În cazul în care ofertantul nu 

acceptă corecţia acestor erori oferta sa va fi 

considerată neconformă. 

Erorile aritmetice se corectează după cum 

urmează: 



  

- dacă există o discrepanţă între preţul unitar 

şi preţul total, trebuie luat în considerare 

preţul unitar, iar preţul total va fi corectat 

corespunzător; 

dacă există o discrepanţă între litere şi cifre, 

trebuie luată în considerare valoarea exprimată 

în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi 

corectată corespunzător. 

VII.8) Data limita de depunere a ofertelor  Data limita de depunere a ofertelor este : 

05.09.2014, ora 12:00 

VII.9) Posibilitatea retragerii sau modificării 

ofertei 

Ofertanţii îşi pot modifica sau retrage ofertele 

printr-o înştiinţare scrisă în acest sens, semnată 

de persoana care are calitatea de reprezentant 

legal al ofertantului sau este împuternicită să 

semneze în numele ofertantului şi având ştampila 

ofertantului, înainte de expirarea termenului 

limită de depunere a ofertelor, specificat în 

Anunţul de participare. Nu este posibilă 

modificarea ofertelor după expirarea termenului 

limită de depunere a ofertelor. Retragerea ofertei 

este posibilă şi după expirarea termenului limită 

de depunere a ofertelor  

Înştiinţările cu privire la intenţia de modificare 

sau retragere a ofertelor vor fi întocmite, sigilate 

în plic, marcate şi înaintate Beneficiarului (SC 

HI- Expert S.R.L.), iar plicul va fi marcat cu 

cuvintele „MODIFICARE” sau 

„RETRAGERE”. 

VII.10) Deschiderea ofertelor  

 

 

 

 

Ofertele vor fi deschise la sediul SC HI- Expert 

S.R.L., Sat Rosu, Comuna Chiajna, str. 1864, nr. 

34,judet Ilfov.  

Plicurile marcate “RETRAGERE” vor fi 

deschise şi citite primele. Ofertele pentru care au 

fost prezentate înștiințări cu privire la intenţia de 

retragere, nu vor fi deschise, ci returnate ca atare 

Ofertantului. 

In al doilea rând vor fi deschise plicurile marcate 

cu “MODIFICARE”, iar conţinutul modificării 

va fi citit in paralel cu oferta respectivă. 

Modificările sunt permise doar in cazul in care 

înștiințarea privind modificarea conţine o 

solicitare îndreptățită de modificare. In 

continuare vor fi deschise, pe rând, toate celelalte 

plicuri/colete şi vor fi făcute publice următoarele 

informaţii: numele ofertanţilor, eventualele 

inştiinţări cu privire la intenţia de modificare sau 

retragere, preţurile ofertelor, precum şi orice alte 

informaţii pe care comisia de evaluare le 

consideră necesare. 

Cu excepţia ofertelor întârziate, nici o altă ofertă 



nu va fi respinsă in cursul şedinţei de deschidere 

a ofertelor. 

VII.11) Confidenţialitatea procedurii Întreaga procedură de atribuire este confidenţială 

şi este supusă politicii Beneficiarului (SC HI- 

Expert S.R.L.) de acces la documente. Deciziile 

Comisiei de evaluare se iau de comun acord, iar 

dezbaterile au loc în şedinţă închisă. Membrii 

comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra 

secretul profesional. 

Nu este permisă dezvăluirea de informaţii cu 

privire la verificarea, explicarea, opinii exprimate 

de comisie după compararea ofertelor sau 

recomandări privind atribuirea contractului, către 

ofertanţi sau orice alte persoane care nu sunt 

oficial implicate în derularea procesului, până la 

momentul în care poate fi făcută cunoscută 

identitatea ofertantului câştigător. 

Orice încercare a vreunui ofertant de a aborda 

direct oricare dintre membrii comisiei de 

evaluare sau personalul Beneficiarului (SC HI- 

Expert S.R.L.), pe parcursul perioadei de 

evaluare, în scopul de a obţine informaţii 

confidenţiale privind procesul de evaluare, va fi 

considerată motiv legitim de descalificare a 

ofertei sale. 

VI.12) Clarificări În momentul verificării şi comparării ofertelor, 

comisia de evaluare poate solicita ofertantului să 

clarifice orice aspect al ofertei sale. Cererile de 

clarificare şi răspunsurile la acestea vor fi făcute 

în scris sau prin fax. În nici un caz nu va fi 

propusă sau solicitată modificarea preţului sau a 

conţinutului ofertei, cu excepţia cazurilor în care 

este necesară corectarea unor greşeli de calcul 

descoperite de către comisia de evaluare în 

momentul analizării ofertelor. Nici o cerere de 

clarificare nu va viza corectarea unor erori de 

forma sau a unor restricţii majore, de natura sa 

afecteze derularea normală a contractului sau să 

afecteze negativ mediul concurenţial. 

Ofertantului i se vor pune la dispoziţie cel mult 

două zile lucrătoare (48 ore) pentru a răspunde la 

solicitările de clarificare. 

 

 

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI 

 

VIII.1 Ajustarea pretului:          Da □                               Nu X 

 

Pe durata derularii contractului pretul contractului nu se ajusteaza. 

 



  

 

SPECIFICATII TEHNICE 

 

 

 

 

SC HI- Expert S.R.L. este o companie cu o experienta de peste 12 ani pe piata de productie 

publicitara din Romania. 

De-a lungul timpului, Hi EXPERT s-a dezvoltat prin inovatie incercand sa acopere intreaga gama 

de servicii ce tine de domeniu materialelor si produselor publicitare,avand ateliere proprii de 

croitorie, ateliere pentru productie de mobilier, standuri si alte produse pentru amenajari interioare, 

ateliere de printat prin mai multe metode: print direct pe material, serigrafie, tampografie, tipar 

digital, autocolante etc.  

 

Context : 

 

Competitivitatea economică europeană si naţională presupune investiţii permanente. Pentru a pune 

in practica plaurile de dezvoltare ale companiei, avand si componenta de retehnologizare  si 

training, se solicita elaborarea unor studii de specialitate care vor pune bazele unei dezvoltari 

viitoare coerente.  

 

Obiectivul acestui proiect este creşterea productivităţii intreprinderii şi a competitivităţii 

economice prin dezvoltarea activităţilor, asigurându-se astfel principiul de dezvoltare durabila, 

reucând decalajele faţă de productivitatea la nivelul Uniunii Europene.   

Prin acest proiect dorim achiziţionarea unor servicii pentru elaborarea unui studiu de fezabilitate 

privind extinderea spaţiului de producţie al societăţii, achiziţionarea de noi utilaje.  

De asemena, dorim elaborarea unei strategii de marketing. Un alt serviciu pe care dorim să-l 

achiziţionăm va fi o strategie de promovare online. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

 Realizarea unui plan de afaceri;  

 Realizarea unei strategii de marketing; 

 Realizarea unei strategii de promovare; 

 

 



1. Planul de afaceri  va contine : 

- plan de investitie in vederea extinderii capacitatii de productie; 

 

2. Strategia de marketing va contine: 

 

1. Analiza situaţiei prezente 

2. Climatul economic şi de afaceri; 

a. Cercetare de piaţă pe plan extern 

b. Cercetare de piaţă pe plan intern 

c. Analiză SWOT 

d. Compararea firmei cu concurenţii 

3. Prezumţiile 

4. Produsele cheie 

5. Pieţele strategice 

6. Zone Cheie pentru Vânzări 

7. Obiectivele de Marketing 

8. Strategia de Marketing 

a. Strategia de Promovare 

9. Bugetul 

10. Control 

Proceduri de Actualizare 

 

3. Strategia de promovare va contine : 

 

 Descriere context relevant actual 

 Analiza asupra site-ului companiei 

 Propuneri de dezvoltare online 

 Obiective de marketing corelate cu strategia de marketing 

 Strategie de promovare si crestere a vizibilitatii companiei prin corelarea 

obiectivelor de marketing  

 

 

 



  

Firmele de consultanţă/PFA-uriel care vor realiza studiile, trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii: 

 Să aibă ca domeniu de activitate principal codul CAEN 7022 – Consultanta in afaceri si 

management sau echivalent; 

 Să aibă experienţă în elaborarea documentelor din categoria celor solicitate prin prezenta 

documentatie de atribuire 

 Să aibă personal calificat în elaborarea documentelor din categoria celor celor solicitate 

prin prezenta documentatie de atribuire. 

Acestia trebuie sa prezinte: 

Documente din fisa de date 

 Fotocopie legalizată a Certificatului constatator a firmei de consultanţă/PFA, emis de către 

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul unde îşi are sediul acesta, în care 

trebuie să fie menţionate în mod obligatoriu: datele de identificare, codul unic de 

înregistrare, reprezentanţii legali ai societăţii, domeniul de activitate principal şi domeniile 

de activitate secundare, situaţia juridică a societăţii, sediile secundare şi toate punctele de 

lucru; 

 CV-urilor expertilor care vor participa la elaborarea documentaţiei, din care să reiasă 

pregătirea lor profesională şi experienţa anterioară legată de elaborarea unor documentaţii 

similare cu cele  ce urmeaza  a fi elaborate în cadrul prezentei peroceduri de atribuire. 

 

Facturarea serviciilor se va face dupa receptia acestora de catre beneficiar si prezentarea raportului 

de activitate. In planificarea activitatilor se vor lua in calcul minimum 3 zile de verificare a 

livrabilelor de catre beneficiar. 

 

In cadrul ofertei, ofertantul trebuie sa prezinte o descriere a  materialelor solicitate conform 

metodologiei alese si a metodologiei de prestare a serviciilor. Deasemenea, ofertantul trebuie sa 

prezente graficului de activitate pentru serviciile ce urmeaza sa le presteze. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Formulare 



  

Formular 1A – Scrisoare de înaintare 

 

OFERTANTUL         Înregistrat la sediul beneficiarului privat 

.........................................                                       nr. _______ / ___ / 2014 

(denumirea/numele) 

Nr. de înregistrare al ofertantului 

……… / ……………………… 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

Către: SC HI- Expert S.R.L ,Sat Rosu, Comuna Chiajna, str. 1864, nr. 34, Judetul Ilfov 
 

 

 Ca urmare a anuntului de participare publicat pe www.fonduri-ue.ro din data de 

....................... (ziua/luna/anul) / invitaţiei primite din partea dumneavoastra de a depune oferta 

noastra tehnica si financiara in contextul achizitiei de servicii de consultanta specializata, în 

cadrul proiectului „Creşterea competitivităţii economice a societăţii HI - EXPERT prin 

îmbunătăţirea strategiei de marketing şi management” 

 

Noi _________________________ vă transmitem alăturat, următoarele:  

 (denumirea/numele ofertantului) 

 

Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-o copie, urmatoarele 

documente: 

 

a. documente de calificare 

b. oferta tehnica 

c. oferta financiara 

 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră.  

 

Data completării: ___ / ___ / ___ 

 

Cu stimă, 

 

Ofertant, 

................................................................(semnătura autorizată) 

http://www.fonduri-ue.ro/


 

OPERATOR ECONOMIC Formular nr.1 

  ____________________ 

           (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 

____________________________________________,  

                               (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate 

faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 180 din Ordonanţa de 

urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 

de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 

ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea 

la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.  

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că beneficiarul privat are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem, orice informaţii suplimentare privind 

eligibilitatea noastră, precum si experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem. 

 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanților autorizați ai beneficiarului privat SC HI- 

Expert S.R.L cu privire la orice aspect  tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră. 

  

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ . 

                                                (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

Data completării ...................... 

Operator economic,                                                         _________________ 

(semnatura autorizată) 

 



  

 

OPERATOR ECONOMIC Formular nr. 2 

_____________________ 

   (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ 

 

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................... (denumirea operatorului 

economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, 

in cadrul achizitiei de servicii de consultanta specializata organizate de SC HI- Expert S.R.L ,Sat 

Rosu, Comuna Chiajna, str. 1864, nr. 34, Judetul Ilfov, în cadrul proiectului „Creşterea 

competitivităţii economice a societăţii HI - EXPERT prin îmbunătăţirea strategiei de marketing şi 

management”, la data de ............................. (zi/lună/an), particip şi depun ofertă: 

 

    |_| în nume propriu; 

    |_| ca asociat în cadrul asociaţiei .....................................; 

    |_| ca subcontractant al ................................................; 

    (Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 

 

2. Subsemnatul declar că: 

    |_| nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici; 

    |_| sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă. 

    (Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 

 

3. Subsemnatul declar că voi informa imediat beneficiarul privat dacă vor interveni modificări în 

prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de 

achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării 

contractului de achiziţie publică. 

 

4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că beneficiarul privat are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în 

scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 

juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ............................................... 

(denumirea şi adresa beneficiarului privat) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură 

cu activitatea noastră. 

 

                                                     Operator economic, 

                                                   (semnătură autorizată) 



 

OPERATOR ECONOMIC Formular nr. 3 

_____________________ 

   (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69^1 

 

 

Subsemnatul ……………….. în calitate de reprezentant împuternicit al……………., în 

calitate de ofertant in cadrul achizitiei de servicii de consultanta specializata organizate de SC HI- 

Expert S.R.L ,Sat Rosu, Comuna Chiajna, str. 1864, nr. 34, Judetul Ilfov, în cadrul proiectului 

„Creşterea competitivităţii economice a societăţii HI - EXPERT prin îmbunătăţirea strategiei de 

marketing şi management”, la data de ............................. (zi/lună/an), declar pe proprie răspundere 

că nu sunt în situaţia prevăzută în art. 69^1 din Ordonanţă de Urgenţă Nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare : 

 

ART. 69^1 

Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul care are drept membri în cadrul 

consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori 

asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se 

află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce deţin 

funcţii de decizie în cadrul Beneficiarul (SC HI - EXPERT SRL) este exclus din procedura de 

atribuire. 

 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Data:          Operator economic, 



  

OPERATOR ECONOMIC Formular nr. 4 

_____________________ 

   (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAȚIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE 

 

SC ...................................................... (denumirea, numele operatorului economic) în 

calitate de ofertant in cadrul achizitiei de servicii de consultanta specializata organizate de SC HI- 

Expert S.R.L ,Sat Rosu, Comuna Chiajna, str. 1864, nr. 34, Judetul Ilfov, în cadrul proiectului 

„Creşterea competitivităţii economice a societăţii HI - EXPERT prin îmbunătăţirea strategiei de marketing 

şi management”, la data de ............................. (zi/lună/an), declar pe propria răspundere, sub 

sancţiunea excluderii din procedura de atribuire şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte 

publice, că nu mă aflu în situaţiile de natură să determine apariția unui conflict de interese, 

prevăzute la art. 14 din OUG nr. 66/2011, respectiv ma oblig ca in eventualitatea in care ar aparea 

o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării achiziţiei să notific în scris, de îndată, 

entitatea care a organizat această achizitie şi să iau măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective, 

conform art. 15: 

“ART. 14 Pe parcursul aplicării procedurii de achiziţie, beneficiarii persoane fizice/juridice 

de drept privat au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să 

determine apariţia unui conflict de interese, şi anume a situaţiei în care există legături între 

structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţii acestuia, între membrii comisiei de evaluare şi 

ofertanţi sau în care ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme 

participante pentru acelaşi tip de achiziţie. 

ART. 15 Dacă apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de 

achiziţie, ofertantul are obligaţia să notifice în scris, de îndată, entitatea care a organizat această 

procedură şi să ia măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective.” 

 

Am dat prezenta declaraţie, cunoscand prevederile referitoare la falsul în declaraţii conform 

Codului Penal.. 

 

Data: 

Ofertant , 

_____________________ 

(semnătura autorizată) - Nume si prenume 



OPERATOR ECONOMIC Formular nr. 5 

_____________________ 

   (denumirea/numele) 

 

INFORMAŢII GENERALE 

 

1. Denumirea/numele:   

2. Cod fiscal:   

3. Adresa sediului central:   

4. Telefon:  Fax:  

    E-mail:   

5. Certificat de înmatriculare/înregistrare 

6. Obiectul de activitate:  

7. Punct de lucru:   

     Tel.:  

     Fax:  

8. Principala piaţă a afacerilor:   

9. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani: 

Nr. 

Crt. 
Anul 

Cifra de afaceri anuală 

la 31 decembrie 

(mii lei) 

Cifra de afaceri anuală 

la 31 decembrie 

(echivalent euro) 

1. 2013   

2. 2012   

3. 2011   

Media anuală:   

 

Data completării ...................... 

Ofertant, 

_______________ 

(semnatura autorizata) 



  

 

OPERATOR ECONOMIC Formular nr. 6 

_____________________ 

   (denumirea/numele) 

 

EXPERIENTA SIMILARA 
(
*

) 

 

1. Denumirea si obiectul contractului: 

Numarul si data contractului:  

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: 

Adresa beneficiarului/clientului : 

    Tara : 

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului : 

(se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie) / contractant asociat / subcontractant 

4. Valoarea contractului 

a) initiala ( la data semnarii 

contractului ) : 

b) finala ( la data finalizarii 

contractului ) : 

Exprimata in moneda in care s-a 

incheiat contractul 

Exprimata in echivalent 

euro 

(curs BNR din 

_________,1euro=____

_ lei) 

 … … 

 … … 

5. Daca au fost litigii privind indeplinire acontractului, natura acestora si modul lor de solutionare : 

6. Natura si cantitatea de lucrari/servicii/produse care a fost executate/prestate/ furnizate in baza 

contractului precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta 

similara: 

 

Data completarii…................ 

    Candidat/Ofertant  

(Numele si prenumele in clar a persoanei care semneaza, stampila ) 

 
(
*

) 
Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract in parte. 

Orice fisa referitoare la un contract incheiat cu un achizitor/client din Romania trebuie insotita de 

copie  dupa contract si recomandare din partea achizitorului/clientului respectiv. 

(*) Formularul se completeaza pentru ofertant, ofertant asociat şi subcontractant 

 

 

 

 

 



OPERATOR ECONOMIC Formular nr. 7 

_____________________ 

   (denumirea/numele) 

 

 

 

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA 

pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a 

contractului de furnizare 

 

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .......................... (denumirea 

contractului de achizitie publica), noi ................................... (denumirea bancii), avand sediul 

inregistrat la .................................................. (adresa bancii), ne obligam fata de 

....................................... (denumirea autoritatii contractante) sa platim suma de ....................... (in 

litere si in cifre), la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea 

respectiva, cu conditia ca in cererea sa, autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si 

datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare: 

a. ofertantul ......................... (denumirea/numele) si-a retras oferta in perioada de 

valabilitate a acesteia; 

b. oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ...................................... 

(denumirea/numele) nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a 

ofertei; 

c. oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ...................................... 

(denumirea/numele) a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de 

valabilitate a ofertei. 

Prezenta garantie este valabila pana la data de .......................................... . 

 

 

Parafata de Banca ................ (semnatura autorizata) in ziua .... luna .... anul .... . 

 

 



  

 

OPERATOR ECONOMIC Formular nr. 8 

_____________________ 

 (denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTA 

 

Catre: SC HI- Expert S.R.L ,Sat Rosu, Comuna Chiajna, str. 1864, nr. 34, Judetul Ilfov 

 

 

Doamnelor/Domnilor, 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 

(denumirea/numele ofertantului) , ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse 

în documentaţia mai sus menţionată, să furnizam ___________________________________ 

pentru suma de _______________________________ LEI  (suma in litere si in cifre) la care se 

adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de_______ LEI,  (suma in litere si in cifre) 

2. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată 

de______________________zile, respectiv până la data de ___________________________, şi  

ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 

valabilitate. 

3. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună 

cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, 

vor constitui un contract angajant între noi. 

4. Alături de oferta de bază: 

     _|_|   depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 

separat, marcat în mod clar "alternativă"; 

     |_|   nu depunem ofertă alternativă.             (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

5. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa respectam 

graficul de timp anexat in Formularul nr. 11. 

6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă 

ofertă pe care o puteţi primi. 

 

Data _____/_____/_____ 

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez             

(nume şi semnătură) 

oferta pentru şi în numele ____________________________________. 

                                                       (denumirea/numele ofertantului) 

  

 



MODEL DE 

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII 
    Nr. ........./........................ 

 

 

 

Art. 1  PARTILE CONTRACTANTE 
 

Intre: 

SC HI-EXPERT SRL cu sediul in Sat Rosu, Comuna Chiajna, str. 1864, nr. 34, Judetul Ilfov, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ……………., cod fiscal nr. …………….., cont 

………………,  deschis la ………………. reprezentata legal prin …………….,  in calitate de 

Administrator ,   

denumită în continuare BENEFICIAR, 

si 

.............................., cu sediul in localitatea ..................., strada ..............., nr. ..........., judetul 

.............., inregistrata sub nr. ........................., la Oficiul Registrului Comertului, CUI 

...................., cont ............................ deschis la ...............,   

Denumita in continuare PRESTATOR, 

 

au încheiat prezentul Contract. 

 

Art. 2  OBIECTUL CONTRACTULUI 
 

2.1 Obiectul contractului il constituie prestarea de „servicii de consultanta pentru elaborarea 

unui plan de afaceri, elaborarea unei  strategii de marketing şi elaborarea unei strategii de 

promovare” in cadrul proiectului “ Creşterea competitivităţii economice a societăţii HI - 

EXPERT prin îmbunătăţirea strategiei de marketing şi management “ – cod SMIS 45495, contract 

de finantare nr. 2C/100.163/1/30,05.2014, Programul Operaţional Sectorial “Creşterea 

Competitivităţii Economice” (POS CCE) 2007-2013; Axa Prioritară 1 - Un sistem inovativ şi 

ecoeficient de producţie; Domeniul major de intervenţie DM1.3 - Dezvoltarea durabilă a 

antreprenoriatului, Operatiunea 1.3.2 A1- Sprijin pentru consultanta acordat intreprinderilor mici 

si mijlocii. 

 

Prestatorul va furniza catre Beneficiar, urmatoarele tipuri de servicii: 

 servicii de consultanta privind elaborarea unui plan de afaceri 

 servicii de consultanta privind elaborarea unei strategii de marketing 

 servicii de consultanta privind elaborarea unei strategii de promovare 

 

 

Art. 3  VALABILITATEA CONTRACTULUI 

3.1 Prezentul contract este valabil 6 luni  de la data semnarii lui de ambele parti. Durata contractului 

se va prelungi automat daca nu este denuntat de nici o parte cu minim 30 de zile inaintea expirarii 

acestuia. 

 

Art. 4  VALOAREA CONTRACTULUI 
 

4.1 Valoarea contractului este de .............., la care se adauga TVA in valoare de ........... lei. 



  

După executarea serviciilor se întocmeşte un proces verbal de receptie, a carui forma standard se 

gaseste in Anexa A. 

 

Art. 5  TERMENE DE FURNIZARE SI CONDITII DE PLATA 
 

5.1 Beneficiarul va plăti Prestatorului valoarea contractului pana la finalizarea contractului.  

 

5.2 Facturarea serviciilor se va face in baza prezentului contract si a procesului verbal de 

receptie semnat de catre parti. Platile vor fi efectuate in lei. 

 

5.3 Factura emisa de către Prestator in conformitate cu prevederile prezentului Contract, va fi 

achitata în cel mult 90 zile lucratoare de la data emiterii facturii. Factura va fi emisa de catre 

Prestator de regula in aceeasi zi sau in cel mult cinci zile lucratoare de la data receptiei 

serviciilor de catre beneficiar. 

 

Art. 6 PENALITATI 

 

6.1 Pentru intarzieri in plata facturilor Prestatorului, acesta poate percepe penalizari de 0,5% pe 

zi de intarziere din valoarea facturilor emise catre Beneficiar si ramase restante. 

6.1 Pentru intarzieri in efectuarea serviciilor, Beneficiarul poate percepe penalizari de 0,5% pe zi 

de intarziere din valoarea facturilor emise catre Beneficiar si ramase restante. 

 

Art. 7  OBLIGATIILE PARTILOR 
 

7.1  Prestatorul îşi asumă următoarele obligaţii: 

 

a) Să realizeze obiectivele prezentului Contract, la termenele si in conditiile stabilite prin 

specificatiile tehnice si la un înalt standard de calitate; 

 

b) Să informeze regulat Beneficiarul despre stadiul activitatilor si sa puna la dispozitie 

toate datele solicitate; 

 

c) Să poarte raspunderea pentru siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare 

utilizate, cat si pentru calificarea personalului folosit pe toata durata contractului; 

 

d) Să păstreze confidenţialitate asupra rezultatelor obţinute şi a datelor;  

 

e) Să respecte legislatia in domeniul drepturilor de proprietate intelectuala ce apartin 

Beneficiarului; 

 

f) Să foloseasca bunurile puse la dispozitie de Beneficiar sau de Clientii acestuia 

exclusiv in scopul prestarii serviciilor prezentului Contract; 

 

 

g) Să returneze in bune conditiuni, exceptand uzura normala, bunurile puse la dispozitie 

de Beneficiar sau Clientii acestuia. Sa predea catre o alta persoana desemnata de 



Beneficiar toate informatiile pe care le detine cu privire la prestarea serviciilor in 

care a fost implicat. Prin informatii se intelege dar nu se limiteaza la: documente in 

format electronic si pe hartie, drepturi de acces, parole, persoane si informatii de 

contact, reguli si proceduri speciale de lucru, etc. 

 

h) Este interzis Prestatorului sa intreprinda orice actiune/inactiune prin care sa intre in 

conflict de interese cu Beneficiar sau lezarea imaginii Beneficiarului. Prestatorul nu 

trebuie sa se afle  in conflict de interese privind prevenire, constatarea, sanctionarea 

neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene/fondurilor publice 

nationale aferente acestora asa cum este definit conflictul de interese in legislatia in 

vigoare- ordinul 1120/2013. 

 

7.2  Beneficiarul  îşi asumă următoarele obligaţii: 

 

a) Să achite valoarea prezentului contract aşa cum se prevede în cadrul acestuia; 

 

b) Să analizeze in timpul derularii Contractului, modul de derulare a acestuia; 

 

c) Să furnizeze informatiile necesare elaborarii lucrarilor comandate. 

 

 

Art. 8  FORTA MAJORA 
 

8.1 Nici una din partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen  sau/si de executarea in 

mod necorespunzator – total sau partial – a oricaror obligatii care ii revin in baza prezentului 

contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata 

de forta majora. 

 

8.2 Situatia de forta majora este comunicata de Camera de Comert si Industrie a Romaniei sau de 

alate institutii si organisme oficiale abilitate in acest sens. 

 

8.3 Daca in termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au 

dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa 

pretinda daune interese. 

 

Art. 9  CONFIDENTIALITATE 

 

9.1 Fiecare parte isi asuma obligatia de a pastra, de a trata drept confidentiala si de a nu divulga 

unei terte parti, timp de 5 ani de la expirarea acestui Contract, informatiile referitoare la secrete 

comerciale, de afaceri sau orice alta informatie marcata ca proprietate confidentiala, nici sa faca uz 

de aceste informatii pentru alte scopuri, cu exceptia acestui Contract. 

 

9.2 Obligatia de mai sus se aplica asupra informatiilor: 

- Marcate ca fiind confidenţiale; 



  

- Al căror caracter confidenţial a fost semnalat Partii verbal sau în scris de către cealalta 

Parte; 

- Care, datorită caracterului lor, pot fi considerate ca fiind confidenţiale în anumite 

circumstanţe, de către o persoană care deţine calitatea de a face acest lucru. In situatiile in care 

exista un echivoc asupra caracterului confidential al acestor informatii, Beneficiarul  va solicita 

Prestatorului lamurirea acestui echivoc. 

 

9.3 Notiunea de informatii confidentiale nu se aplica pentru informatiile care: 

(i) sunt sau devin publice în lipsa unei acţiuni sau inacţiuni incorecte a Partii sau a 

filialelor sale, agenţilor, consultanţilor sau angajaţilor săi); sau  

(ii) sunt sau devin publice, prin alte mijloace decat incalcarea acestui Contract; sau 

se aflau în posesia legala a Partii sau au fost cunoscute de către aceasta înaintea 

dezvăluirii lor de către cealalta Parte; sau 

(iii) au fost primite de la un terţ care este autorizat să le utilizeze si sa le faca 

publice; sau 

(iv) se solicită în mod legal dezvăluirea lor de către orice autoritate de reglementare 

sau de către orice autoritate îndreptăţită, dar numai în măsura necesităţii acestor 

Informaţii Confidenţiale şi numai cu condiţia notificării de către Parte a celeilalte 

Parti, înaintea dezvăluirii, pentru a-i oferi acestuia posibilitatea de a se opune şi de a 

lua măsuri pentru asigurarea utilizării confidenţiale a acestor informaţii. 

 

9.4 Beneficiarul înţelege şi acceptă că Prestatorul livreaza informaţii în condiţiile stipulate de acest 

Contract, iar Beneficiarul este răspunzător în faţa Prestatorului pentru eventualele prejudicii 

cauzate de încălcarea acestui Contract de către managerii, angajaţii, colaboratorii sau oricare din 

prepusii Beneficiarului. În cazul în care Beneficiarul nu respectă termenii Contractului referitori la 

confidentialitate, Prestatorul are dreptul să solicite despăgubiri. 

 

 

Art. 10  MODIFICAREA CONTRACTULUI 

10.1 Părţile pot adapta (modifica, adăuga) clauzele prezentului contract, pe baza acordului comun, 

consemnat intr-un act aditional, întocmit în doua (2) exemplare, şi semnat de ambele părţi 

 

Art. 11  LEGEA APLICABILA SI SOLUTIONAREA LITIGIILOR 

 

11.1 Prezentul contract va fi guvernat si interpretat conform legii romane. 

11.2 Litigiile apărute între părţi in timpul executarii prezentului contract vor fi rezolvate pe cale 

amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil, litigiul va fi inaintat spre rezolvare instantelor 

judecatoresti competente. 



 

 

Art. 12  CONFORMITATEA CU LEGEA 

 

12.1 Este intelegerea Partilor ca exercitarea drepturilor conferite prin prezentul contract si 

indeplinirea obligatiilor aferente se vor face in deplina conformitate cu dispozitiile legale 

relevante, in special in materia protejarii mediului concurential normal, si a legislatiei privind 

dreptului de autor si drepturile conexe. Este astfel in mod expres convenit ca va fi intotdeauna si in 

mod exclusiv in sarcina Prestatorului raspunderea privind conformitatea cu legea a modalitatii in 

care acesta intelege sa isi execute obligatiile. 

 

 

Art. 13  INCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI 

13.1  Beneficiarul poate rezilia acest Contract inainte de termen, de plin drept, fara a mai fi 

necesara interventia unui/unei tribunal arbitral/instante judecatoresti cu notificarea prealabila 

in termen de 30 de zile a Prestatorului in situatia in care acesta: 

(i) Nu isi îndeplineste toate si oricare din îndatoririle ce îi revin conform 

prezentului Contract; 

(ii) Este declarat in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura 

de lichidare (faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract ; 

(iii) Cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara 

acordul celeilalte Parti ; 

(iv) Isi incalca vreuna din obligatiile sale, dupa ce a fost avertizat, printr-o 

notificare scrisa, de catre Beneficiar, ca o noua nerespectare a acestora va 

duce la rezilierea prezentului Contract. 

13.2 In caz de reziliere, Prestatorul va fi indreptatit sa primeasca pretul reprezentand 

contravaloarea serviciilor efectuate şi acceptate in temeiul Contractului pana la data efectiva a 

rezilierii, daca rezilierea nu se datoreaza culpei exclusive a Prestatorului. 

13.3  Rezilierea prezentului Contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre 

Parti. 

 

Art. 14  NOTIFICARI 

 

14.1. Orice notificare sau comunicare adresata între Parti va fi considerata valabil îndeplinita daca 

va fi transmisa in scris intre reprezentantii desemnati ai Partilor, la adresele mentionate în 

prezentul Contract.  

 

14.2. Termenul de raspuns la o notificare sau comunicare este de 5 zile lucratoare.  

 

14.3. Notificarile sau comunicarile dintre Parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax, 

email sau chiar verbal, dar numai sub conditia confirmarii in scris a trimiterii sau primirii 



  

notificarii sau comunicarii. Corespondenta si notificarile vor fi considerate comunicate celorlalte 

parti la data la care au fost receptionate. 

 

 

Art. 15  CESIUNEA CONTRACTULUI 

 

15.1 Nici una din Partile prezentului contract nu are autoritatea de a-si substitui un tert sau de a 

cesiona/delega obligatiile sale din prezentul contract catre un tert. 

 

Art. 16  CLAUZE FINALE 

 

16.1 Prezentul Contract conţine toate înţelegerile dintre Părţi, modificand sau anuland, dupa caz, 

orice înţelegere sau acord anterior în legătură cu obiectul prezentului Contract. 

16.2 În cazul în care una din Părţi se divide sau fuzionează cu oricare altă companie în timpul 

valabilităţii Contractului şi prin aceasta obţine o personalitate juridică distinctă de cea avută 

anterior, prezentul Contract nu încetează, drepturile şi obligaţiile prevăzute în el fiind preluate de 

noile persoane juridice. 

16.3 Daca in orice moment, orice prevedere din prezentul Contract este sau devine ilegala, invalida 

sau neaplicabila in orice sens, conform legislatiei si jurisdictiei, nici legalitatea, validitatea sau 

aplicabilitatea celorlalte prevederi din prezentul Contract nu vor fi afectate sau influentate negativ 

de acestea. 

Prezentul Contract s-a încheiat astazi, ............, în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare 

parte, având aceeasi forta juridica. 

 

Beneficiar         Prestator 

  

      

 


