ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BOTOŞANI
Nr. 6907
Data 28.05.2012
Ex. nr. 1

Aprob,
PREFECT
Adrian Constantinescu

RAPORTUL PROCEDURII
Referinţe:
- procedura aplicată – “cerere de oferte”;
- obiectul contractului şi codul CPV: achiziţia de “ Servicii de consultanta management de
proiect” în cadrul proiectului “Eficientizarea furnizării serviciilor publice
prin îmbunătăţirea cadrului adecvat şi a proceselor de lucru implementate şi
menţinute în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Botoşani”, cod SMIS
32564

-

nr. anunţ/invitaţie de participare în SEAP/JOUE/erate: nr. 325070/27.04.2012;
nr. anunţ de intenţie (nu este cazul);
sursa de finanţare: 85% fonduri europene prin PO DCA 2007-2013, Axa prioritară 2, Domeniul
Major de Intervenţie 2.2 + 15 % cofinanţare de la bugetul de stat;

Conţinutul raportului (cuprins):
Capitolul 1 - Informaţii generale
1.1. Legislaţia aplicabilă
1.2. Calendarul procedurii de atribuire
1.3. Observatori UCVAP/CVAP
Capitolul 2 - Modul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică
2.1. Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere oferte
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2.2. Şedinţa de deschidere a ofertelor
2.3. Procesul de evaluare
- Evaluarea propunerilor financiare
- Calificarea/selecţia ofertanţilor/candidaţilor
- Evaluarea propunerilor tehnice
- Aplicarea criteriului de atribuire
Capitolul 3 - Concluzii şi semnături
Anexe:
1. Procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor
2. Înscrisurile şedinţelor de evaluare ulterioare şedinţei de deschidere
3. Rapoartele de specialitate ale experţilor cooptaţi (nu este cazul)
CAPITOLUL 1
Informaţii generale
1.1.
-

-

-

1.2.

Legislaţia aplicabilă
O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune
de servicii cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordin nr. 509 din 14.09.2011, al presedintelui ANRMAP; Ordin nr. 302 din 01.06.2011, al
presedintelui ANRMAP; Ordin nr. 313 din29.06.2011, al presedintelui ANRMAP; Ordinul Nr.
314 din 12 Octombrie 2010; Hotarare nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace
electronice din O.U.G. nr. 34/2006 modificata si completata prin H.G. nr. 198/2007; site
www.anrmap.ro; etc.
Calendarul procedurii de atribuire

Calendarul derulării procedurii de
atribuire
Anunţ/invitaţie de participare
Publicare documentaţie
Solicitări de
clarificări/răspunsuri/erate
până la data depunerii documentaţiei
Termenul limită de depunere a
ofertelor

Data/ora

Locul

325070/27.04.2012
Documentaţie nr.31610/25.04.2012
publicată în data 27.04.2012 ora 1509
- Solicitarea transmiterii
documentaţiei de atribuire pe mail
de către Fundaţia Pro Women Iaşi nr.
5510/04.05.2012 – transmitere în
04.05.2012

SEAP

14.05.2012/ ora 12

00

Şedinţa de deschidere a ofertelor

14.05.2012/ora 1400

Şedinţa de evaluare nr. 1

15.05.2012/ora1000

SEAP
Instituţia Prefectului –
Judeţul Botoşani către
Fundaţia Pro Women
Iaşi
Registratura Instituţiei
Prefectului – Judeţul
Botoşani
Instituţia Prefectului –
Judeţul Botoşani
Instituţia Prefectului –
2

Solicitări de clarificări/răspunsuri

- Solicitări clarificări transmise către
cei patru ofertanţi transmise în data
de 16.05.2012, cu termen de raspuns
transmise autorităţii contractante
până pe 23.05.2012/ora 1200

Şedinţa de evaluare nr. 2

24.05.2012

Raportul procedurii semnat de comisia
de evaluare

28.05.2012

Judeţul Botoşani
Instituţia Prefectului –
Judeţul Botoşani

Instituţia Prefectului –
Judeţul Botoşani
Instituţia Prefectului –
Judeţul Botoşani

Comisia de evaluare şi experţii cooptaţi, după caz:
a) Comisia de evaluare numită prin Ordin al Prefectului nr. 76 din data 07.05.2012, compusă din:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Moga Emil
Chiţan Silviu - Constantin
Sorohan Aurel Robert
Apostol Violeta
Jercan Silviu Ionel
Ciobanu Anca
Voloşciuc Daniela

- Şef serviciu
- Consilier superior - manager de proiect
- Consilier pentru afaceri europene – asistent de proiect
- Consilier superior – responsabil financiar proiect
- Expert superior – responsabil IT proiect
- Consilier superior – responsabil achiziţii publice proiect
- Consilier juridic superior

- Preşedinte
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru

b) Decizia de desemnare a experţilor cooptaţi (nu este cazul)
1.3. Observatori UCVAP/CVAP (nu este cazul)
CAPITOLUL 2
Modul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică
2.1. Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere a ofertelor
Documentaţia de atribuire:
 a fost publicată în SEAP
 nu a fost publicată în SEAP din următoarele motive: Nu s-au solicitat clarificări privind documentaţia de atribuire.
La solicitarea Fundaţiei Pro Women din Iaşi, exprimată prin adresa înregistrată la Instituţia
Prefectului - Judeţul Botoşani cu nr. 5510/04.05.2012, documentaţia de atribuire a contractului pentru
achiziţia de servicii de consultanţă management de proiect a fost transmisă electronic către această
organizaţie.
Contestaţii depuse la documentaţie/clarificări la documentaţie/răspunsul autorităţii la solicitările
de clarificări primite de la operatorii economici: nu este cazul
2.2. Şedinţa de deschidere a ofertelor
Deschiderea ofertelor a avut loc la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Botoşani, str. Piaţa
Revoluţiei nr. 1-3, Botoşani, în ziua de 14.05.2012, ora 1400, în prezenţa membrilor comisiei de evaluare
şi a reprezentanţilor împuterniciţi ai ofertantului S.C. RELIANS CORP S.R.L. IAŞI.
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Au depus ofertă următorii operatori economici:
1. S.C. EURO MANAGEMENT GRUP S.R.L. BUCUREŞTI - cu adresa nr. 6078/14.05.2012, ora
1122;
2. S.C. AVENSA CONSULTING S.R.L. IAŞI - cu adresa nr. 6079/14.05.2012, ora 1123;
3. Fundaţia Pro WOMEN Iaşi – cu adresa 6090/14.05.2012, ora 1143;
4. S.C. RELIANS CORP S.R.L. IAŞI – cu adresa nr. 6091/14.05.2012, ora 1144.
Oferte respinse în cadrul şedinţei de deschidere: NU ESTE CAZUL
Preţurile şi, după caz, alte elemente principale ale ofertelor citite în cadrul şedinţei de deschidere
a ofertelor:

S.C. EURO
MANAGEMENT GRUP
S.R.L.
BUCUREŞTI

S.C. AVENSA
CONSULTING S.R.L. IAŞI

Fundaţia Pro WOMEN Iaşi

S.C. RELIANS CORP
S.R.L. IAŞI

Valoare estimată prin bugetul proiectului: 180.000 lei fără TVA.

Garantia de participare în valoare
de 3600 lei sau 1800 pentru
IMM-uri conform art.16, alin.(2)
din Legea nr. 346/2004 (act
doveditor de constituire sau
depunere)

DA

DA

DA

DA

Preţ – lei fără TVA (Formular de
ofertă financiară)

149.400

81.000

95.000

130.000

Ofertant

Elementele principale
ale ofertei şi lista
documentelor depuse

Comisia de evaluare a consemnat existenţa documentelor prezentate de către ofertanţi în "Lista
documentelor prezentate de ofertanţi" din cadrul Procesului-verbal de deschidere oferte nr. 6132 din
14.05.2012.
În cadrul şedinţei de deschidere oferte s-au solicitat clarificări operatorilor economici care aveau
reprezentanţi la şedinţă,după cum urmează: nu este cazul
2.3. Procesul de evaluare
Analiza ofertelor financiare:
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Comisia de evaluare a analizat propunerile financiare sub aspectul existenţei corecţiilor admise de
lege, al încadrării în valoarea estimată a contractului, al preţului aparent neobişnuit de scăzut în raport cu
ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat etc.
Ca urmare a intrunirii comisiei din data de 15.05.2012, s-a decis solicitarea de clarificari tuturor
celor 4 participanti la procedura deoarece valorile sunt sub 85% din valoarea prevăzută prin bugetul
proiectului.
S-au solicitat urmatoarele:
- S.C. EURO MANAGEMENT GRUP S.R.L. Bucureşti in asociere cu S.C. STRUCTURAL
MANAGEMENT SOLUTIONS S.R.L. Bucuresti - in conformitate cu prevederile art. 202 din O.U.G.
nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 35, art.361 din H.G. nr. 925/2006
justificarea referitoare la fundamentarea economică şi tehnică a modului de formare a preţului aferent
serviciilor prestate.
- SC AVENSA CONSULTING S.R.L. IAŞI- in conformitate cu prevederile art. 202 din O.U.G.
nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 35, art. 361 din H.G. nr. 925/2006
justificarea referitoare la fundamentarea economică şi tehnică a modului de formare a preţului aferent
serviciilor prestate, diferenta intre valoarea ofertata in centralizatorul de pret si formularului de oferta,
precum si despre valabilitatea ofertei.
- Fundaţia Pro WOMEN Iaşi - in conformitate cu prevederile art. 202 din O.U.G. nr. 34/2006 cu
modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 35, art. 361 din H.G. nr. 925/2006 justificarea
referitoare la fundamentarea economică şi tehnică a modului de formare a preţului aferent serviciilor
prestate.
- SC RELIANS CORP S.R.L. IAŞI - in conformitate cu prevederile art. 202 din O.U.G. nr.
34/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 35, art. 361 din H.G. nr. 925/2006
justificarea referitoare la fundamentarea economică şi tehnică a modului de formare a preţului aferent
serviciilor prestate.
Toţi ofertanţii au prezentat documentele solicitate in termenul stabilit prin adresele:
- SC EURO MANAGEMENT GRUP S.R.L. BUCUREŞTI – adresa nr. 6624/22.05.2012 , ora
1244;
- SC AVENSA CONSULTING S.R.L. IAŞI – adresa nr. 6677/23.05.2012 , ora 1126;
- Fundaţia Pro WOMEN Iaşi – adresa 6319/17.05.2012, ora 0925;
- S.C. RELIANS CORP S.R.L. IAŞI – adresa nr. 6625/22.05.2012, ora 1244.

Analiza cerintelor de calificare:

1. Oferta depusa de S.C. EURO MANAGEMENT GRUP S.R.L. BUCUREŞTI
asociere cu SC STRUCTURAL MANAGEMENT SOLUTIONS SRL Bucuresti

in

I. Situatia personala a ofertantului – Oferta prezinta documentele necesare indeplinirii
cerintelor de calificare astfel:
- Declaratie privind eligibilitatea pentru SC Euro Management Grup SRL si SC Structural Management
Solutions SRL – in original
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de Art. 181 din OUG 34/2006 pentru SC Euro
Management Grup SRL si SC Structural Management Solutions SRL – in original
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- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin ANRMAP Nr. 314/2010 –
pentru SC Euro Management Grup SRL si SC Structural Management Solutions SRL prezentat in
original
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de Art. 69 1 din OUG
34/2006 pentru SC Euro Management Grup SRL si SC Structural Management Solutions SRL – in
original
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute in Legea 21/1996 privind concurenta pentru SC
Euro Management Grup SRL si SC Structural Management Solutions SRL
Declaratie pe propria raspundere conform prevederilor Art. 11 alin. 4 din HG nr. 925/2006 privind
indeplinirea cerintelor de calificare , respectiv:
- Certificat de atestare fiscala emis de ANAF – Nr. 358306/08.05.2012 pentru SC Euro Management
Grup SRL
- Certificat de atestare fiscala emis de autoritatea administrativă locala Nr. 1380281/02.05.2012 pentru
SC Euro Management Grup SRL
- Certificat de atestare fiscala emis de ANAF – Nr. 2741645/19.04.2012 pentru SC Structural
Management Solutions SRL
- Certificat de atestare fiscala emis de autoritatea administrativ[ locala Nr. 24791/04.05.2012 pentru SC
Structural Management Solutions SRL
II. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale –
Oferta prezinta documentele solicitate prin Fisa de Date a achizitiei, in forma solicitata, respectiv :
- Certificat constatator emis de ORC Nr. 597021/ 23.04.2012 pentru SC Euro Management Grup SRL ce
prezinta:
a) cod CAEN principal 7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management;
b) nu sunt inscrise mentiuni cu privire la insolventa, condamnari penale,
- Certificatul constatator eliberat de ORC este in termen de valabilitate.
- Certificat constatator emis de ORC Nr. 620569/ 10.05.2012 pentru SC Structural Management
Solutions SRL ce prezinta:
a) cod CAEN principal 6201 Activitati de realizare a softului la comanda;
b) nu sunt inscrise mentiuni cu privire la insolventa, condamnari penale,
- Certificatul constatator eliberat de ORC este in termen de valabilitate.
III. Situatia economica si Financiara
- Declaratie privind Cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani de activitate – in original
IV. Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Experienta similara:
Cerinta: Cerinta minima obligatorie – Dovada finalizării în ultimii 3 ani a maxim 2 contracte avand ca
obiect managementul implementarii unui proiect cu o valoare cumulata a serviciilor de 180.000 lei
(prezentarea unei recomandări din partea beneficiarului acelui contract, o copie după contractul de
finanţare dintre Finanţator şi Autoritatea Contractantă).
Oferta prezinta pentru indeplinirea acestei cerinte urmatoarele:
- Contract de consultanta management de proiect
- Valoare contract - 300.000 lei
- Recomandare - DA – 284/11.05.2012
Resursele de personal angajate in executia contractului .
- Declaraţie privind personalul de specialitate pentru ducerea la îndeplinire a contractului (copii ale
diplomelor de studii şi ale certificatelor profesionale obţinute şi menţionate în CV;
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- copii ale certificatelor sau referinţelor emise de angajatori sau beneficiari care să probeze experienţa
indicată în CV
Oferta prezinta Declaratie privind efectivele de personal si personalul tehnic de
specialitate, respectiv:
- Tanasescu Laurian Gabriel – Manager de proiect CV, angajat al SC EURO MANAGEMENT GRUP
SRL, experienta in domeniu 11 ani, diploma de manager de proiect eliberata in 19.09 2010, diplome si
certificari;
- Bucur Elena – Consilier juridic, CV, angajat al SC TEAM NET INTERNATIONAL SA, experienta in
domeniu 6 ani, diplome si certificari, declaratie de disponibilitate pentru SC EURO MANAGEMENT
GRUP SRL;
- Otea Marina – Consultant achizitii publice , CV, angajat al SC TEAM NET INTERNATIONAL SA,
experienta in domeniu 5 ani conform CV, certificat de absolvire expert achizitii publice eliberat in data
de 09.05.2010, diplome si certificari, declaratie de disponibilitate pentru SC EURO MANAGEMENT
GRUP SRL;
- Tanasescu Nausica Jeny – Consultant financiar, CV, angajat al SC EURO MANAGEMENT GRUP
SRL, experienta in domeniu 12 ani, diplome si acreditari.
Comisia de evaluare considera indeplinita aceasta cerinta de calificare sub rezerva faptului ca D-na
Bucur Elena si D-na Otea Marina sunt angajate ale SC TEAM NET INTERNATIONAL SRL. Societatea
in cauza nu este parte in oferta depusa de catre asocierea SC Euro Management Grup SRL si SC
Structural Management Solutions SRL. Ambii experti depun Declaratie de disponibilitate pentru SC
Euro Management Grup SRL. Avand in vedere faptul ca asocierea a ofertat cea mai mare valoare nu se
vor solicita clarificari.
Resursele tehnice angajate in executia contractului de servicii
Oferta prezinta Declaratia pe propria raspundere privind dotarea cu echipamente , Lista cu echipamentele
ce vor fi utilizate in executia contractului de servicii .
Declaratie privind subcontractantii:
Se prezinta Declaratie pe propria raspundre privind subcontractantii in care se mentioneaza :
“Nu este cazul”
Concluzie: Cerinta de calificare este indeplinita.

2. Oferta depusa de S.C. AVENSA CONSULTING SRL IASI

I. Situatia personala a ofertantului – Oferta prezinta documentele necesare indeplinirii
cerintelor de calificare astfel:
- Declaratie privind eligibilitatea – in original;
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de Art. 181 din OUG 34/2006 – in original;
- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin ANRMAP Nr. 314/2010 –
prezentat in original;
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de Art. 69 1 din OUG
34/2006 – in original;
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute in Legea 21/1996 privind concurenta;
Declaratie pe propria raspundere conform prevederilor Art. 11 alin. 4 din HG nr. 925/2006, privind
indeplinirea cerintelor de calificare , respectiv:
- Certificat de atestare fiscala emis de ANAF – Nr. 7478/26.04.2012
- Certificat de atestare fiscala emis de autoritatea administrativă locala Nr. 143151/27.04.2012
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II. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale –
Oferta prezinta documentele solicitate prin Fisa de Date a achizitiei, in forma solicitata, respectiv :
- Certificat constatator emis de ORC Nr. 521433/26.04.2012 ce prezinta:
a) cod CAEN principal 7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management;
b) nu sunt inscrise mentiuni cu privire la insolventa, condamnari penale,
- Certificatul constatator eliberat de ORC este in termen de valabilitate.
III. Situatia economica si Financiara
- Declaratie privind Cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani de activitate – in original
IV. Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Experienta similara:
Cerinta: Cerinta minima obligatorie – Dovada finalizării în ultimii 3 ani a maxim 2 contracte avand ca
obiect managementul implementarii unui proiect cu o valoare cumulata a serviciilor de 180.000 lei
(prezentarea unei recomandări din partea beneficiarului acelui contract, o copie după contractul de finanţare
dintre Finanţator şi Autoritatea Contractantă).
Oferta prezinta pentru indeplinirea acestei cerinte urmatoarele:
Contract de servicii de consultanta managementul proiectelor incheiat cu Primaria Botosani
Valoare contract - 120.000 lei
Recomandare – DA, 15842/24.08.2012
Contract de servicii de consultanta managementul proiectelor incheiat cu Primaria Suceava
Valoare contract - 90.000 lei
Recomandare DA 27902/14.09.2009
Resursele de personal angajate in executia contractului .
- Declaraţie privind personalul de specialitate pentru ducerea la îndeplinire a contractului (copii ale
diplomelor de studii şi ale certificatelor profesionale obţinute şi menţionate în CV;
- copii ale certificatelor sau referinţelor emise de angajatori sau beneficiari care să probeze experienţa
indicată în CV.
Oferta prezinta Declaratie privind efectivele de personal si personalul tehnic de
specialitate, respectiv:
- Nechita Ionut – manager de proiect, experienta in domeniu peste 5 ani, diplome si acreditari;
- Macovei Florentina – consilier juridic, experienta in domeniu peste 5 ani, diplome si acreditari;
- Necula Marius – Consultant achizitii, experienta in domeniu peste 3 ani, diplome si acreditari;
- Oana Raluca Basceaus - consultant financiar, experienta in domeniu peste 5 ani, diplome si acreditari;
- Timpu Radu Cristina- consultant Tehnic IT, experienta in domeniu peste 3 ani, diplome si acreditari,
angajat al SC NATIONAL PAINTS FACTORIES COMAPANY SRL.
Resursele tehnice angajate in executia contractului de servicii
Oferta prezinta Declaratia pe propria raspundere privind dotarea cu echipamente, Lista cu echipamentele
ce vor fi utilizate in executia contractului de servicii.
Declaratie privind subcontractantii:
Se prezinta Declaratie pe propria raspundre privind subcontractantii in care se mentioneaza :
“Nu este cazul”
Concluzie: Cerinta de calificare este indeplinita.

3. Oferta depusa de FUNDATIA PROWOMEN IASI
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I. Situatia personala a ofertantului – Oferta prezinta documentele necesare indeplinirii
cerintelor de calificare astfel:
- Declaratie privind eligibilitatea – in original;
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de Art. 181 din OUG 34/2006 – in original;
- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin ANRMAP Nr. 314/2010 –
prezentat in original;
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de Art. 69 1 din OUG
34/2006 – in original;
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute in Legea 21/1996 privind concurenta.
Declaratie pe propria raspundere conform prevederilor Art. 11 alin. 4 din HG nr. 925/2006 privind
indeplinirea cerintelor de calificare , respectiv:
- Certificat de atestare fiscala emis de ANAF – Nr. 2584/09.05.2012
- Certificat de atestare fiscala emis de autoritatea administrativă locala Nr. 143645/11.05.2012
II. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale –
Oferta prezinta documentele solicitate prin Fisa de Date a achizitiei, in forma solicitata, respectiv :
- Certificat emis de Judecatoria Iasi din data de 11.05.2012 ce prezinta:
a) Activitati de servicii generale de consultanta in management;
b) nu sunt inscrise mentiuni cu privire la insolventa, condamnari penale,
III. Situatia economica si Financiara
- Declaratie privind Cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani de activitate – in original
IV. Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Experienta similara:
Cerinta: Cerinta minima obligatorie – Dovada finalizării în ultimii 3 ani a maxim 2 contracte avand ca
obiect managementul implementarii unui proiect cu o valoare cumulata a serviciilor de 180.000 lei
(prezentarea unei recomandări din partea beneficiarului acelui contract, o copie după contractul de
finanţare dintre Finanţator şi Autoritatea Contractantă).
Oferta prezinta pentru indeplinirea acestei cerinte urmatoarele:
Contract de prestari servicii management de proiect
Valoare contract - 78.200 lei
Recomandare - DA
Contract de prestari servicii management de proiect
Valoare contract - 55.690 euro
Recomandare - DA
Resursele de personal angajate in executia contractului .
- Declaraţie privind personalul de specialitate pentru ducerea la îndeplinire a contractului (copii ale
diplomelor de studii şi ale certificatelor profesionale obţinute şi menţionate în CV);
- copii ale certificatelor sau referinţelor emise de angajatori sau beneficiari care să probeze experienţa
indicată în CV
Oferta prezinta Declaratie privind efectivele de personal si personalul tehnic de
specialitate, respectiv:
- Irina Carmen Barbalata- Manager de proiect, experienta in domeniu peste 5 ani, diplome si acreditari;
- Maria Ivascu- Consultant financiar, experienta in domeniu peste 5 ani, diplome si acreditari;
- Badelita Camelia-Consultant juridic, experienta in domeniu peste 5 ani, diplome si acreditari;
- Mihai Dorin Giosan- Consultant Tehnic IT, experienta 23 ani, diploma de studii;
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- Gineta Roman – Consultant achizitii, experienta in domeniu 1 an , diplome si acreditari, angajata la SC
COMPANIA NOVA CONSTRUCT SRL IASI.
Resursele tehnice angajate in executia contractului de servicii
Oferta prezinta Declaratia pe propria raspundere privind dotarea cu echipamente, Lista cu echipamentele
ce vor fi utilizate in executia contractului de servicii.
Declaratie privind subcontractantii:
Nu se prezinta declaratie pe propria raspundere privind subcontractantii.

4. Oferta depusa de S.C. RELIANS CORP S.R.L. IASI

I. Situatia personala a ofertantului – Oferta prezinta documentele necesare indeplinirii
cerintelor de calificare astfel:
- Declaratie privind eligibilitatea – in original;
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de Art. 181 din OUG 34/2006 – in original;
- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin ANRMAP Nr. 314/2010 –
prezentat in original;
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de Art. 691 din OUG
34/2006 – in original;
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute in Legea 21/1996 privind concurenta.
Declaratie pe propria raspundere conform prevederilor Art. 11 alin. 4 din HG nr. 925/2006 privind
indeplinirea cerintelor de calificare, respectiv:
- Certificat de atestare fiscala emis de ANAF – Nr. 7685/02.05.2012
- Certificat de atestare fiscala emis de autoritatea locala Nr. 143379/04.05,2012
II. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale –
Oferta prezinta documentele solicitate prin Fisa de Date a achizitiei, in forma solicitata , respectiv :
- Certificat constatator emis de ORC Nr. 524574/10.05.2012 ce prezinta:
a) cod CAEN principal 7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management;
b) nu sunt inscrise mentiuni cu privire la insolventa, condamnari penale;
- Certificatul constatator eliberat de ORC este in termen de valabilitate.
III. Situatia economica si Financiara
Declaratie privind Cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani de activitate – in original
IV. Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Experienta similara:
Cerinta: Cerinta minima obligatorie – Dovada finalizării în ultimii 3 ani a maxim 2 contracte avand ca
obiect managementul implementarii unui proiect cu o valoare cumulata a serviciilor de 180.000 lei
(prezentarea unei recomandări din partea beneficiarului acelui contract, o copie după contractul de
finanţare dintre Finanţator şi Autoritatea Contractantă).
Oferta prezinta pentru indeplinirea acestei cerinte urmatoarele:
Contract de servicii de consultanta in achizitii publice, management de proiect si management financiar.
Valoare contract - 46.800 euro
Recomandare - DA
Resursele de personal angajate in executia contractului
- Declaraţie privind personalul de specialitate pentru ducerea la îndeplinire a contractului (copii ale
diplomelor de studii şi ale certificatelor profesionale obţinute şi menţionate în CV);
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- copii ale certificatelor sau referinţelor emise de angajatori sau beneficiari care să probeze experienţa
indicată în CV
Oferta prezinta Declaratie privind efectivele de personal si personalul tehnic de
specialitate, respectiv:
- Iordache Camelia- manager de proiect, experienta in domeniu peste 5 ani, diplome si acreditari;
- Ciobanu Ciprian – consilier juridic, experienta in domeniu peste 5 ani, diplome si acreditari;
- Rebenciuc Cristi – achizitii publice, experienta in domeniu peste 3 ani, diplome si acreditari;
- Hritcu Mihaela - Consultant financiar experienta in domeniu peste 5 ani, diplome si acreditari;
- Buliga Cristian – Consulatnt tehnic experienta in domeniu, peste 5 ani, diplome si acreditari;
- Francu Raluca – Manager de proiect adjunct, experienta in domeniu peste 5 ani, diplome si acreditari.
Resursele tehnice angajate in executia contractului de servicii
Oferta prezinta Declaratia pe propria raspundere privind dotarea cu echipamente, Lista cu echipamentele
ce vor fi utilizate in executia contractului de servicii.
Declaratie privind subcontractantii:
Se prezinta Declaratie pe propria raspundre privind subcontractantii in care se mentioneaza :
“Nu este cazul”
Concluzie: Cerinta de calificare – este indeplinita.

Conditiile obligatorii
mentionate de autoritatea contractanta in cadrul
documentatiei de atribuire
1. Oferta depusa de Asociatia SC EURO MANAGEMENT GRUP SRL BUCUREŞTI in asociere
cu S.C. STRUCTURAL MANAGEMENT SOLUTIONS S.R.L. Bucuresti
Conditiile contractuale sunt asumate prin prezentarea Contractului de lucrari propus de autoritatea
contractanta semnat si stampilat de catre ofertant.
2.Oferta depusa de S.C. AVENSA CONSULTING SRL IASI
Conditiile contractuale sunt asumate prin prezentarea Contractului de lucrari propus de autoritatea
contractanta semnat si stampilat de catre ofertant.
3. Oferta depusa de Fundatia Pro WOMEN IAŞI
Conditiile contractuale sunt asumate prin propunerea tehnica.
4. Oferta depusa de SC RELIANS CORP SRL IAŞI
Conditiile contractuale sunt asumate prin propunerea tehnica.
Analiza ofertelor tehnice:
Conform Cerintelor din Documentatia procedurii din Fisa de Date se solicita:
Oferta va fi elaborata astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite in totalitate cerintele Caietului de
sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor /
obligatiilor prevazute in Caietul de sarcini.
Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa contina un comentariu, articol cu
articol, al specificatiilor tehnice continute in caietul de sarcini, prin care sa se demonstreze
corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile respective. Se va raspunde punct cu punct la
fiecare din cerintele caietului de sarcini.
Propunerea tehnica va contine un grafic de indeplinire a contractului (grafic Gantt).
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Nerespectarea cerintelor din caietul de sarcini si absenta in cadrul continutului propunerii tehnice
a aspectelor mentionate in acesta va atrage incadrarea ofertei ca fiind neconforma.
Ofertantul trebuie sa dovedeasca faptul ca, la elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile
referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, care sunt la nivel national, precum si ca le
va respecta pe parcursul indeplinirii contractului. Informatii detaliate privind conditiile de munca
si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii.
Ofertantii vor realiza si prezenta un Plan de actiune care va cuprinde o prezentare detaliata a
activitatilor necesare implementarii cu succes a proiectului.
Prin Plan de actiune, Autoritatea Contractanta intelege o descriere detaliata a modului de realizare
a activitatilor specifice din prezentul caiet de sarcini, precum si corelarea acestora cu incadrarea
in perioada de derularea a contractului (de la semnarea contractului până la eliberarea garanţiei de
bună execuţie, în termen de 14 zile de la semnarea fără obiecţiuni a procesului-verbal de recepţie
la terminarea lucrărilor)
1. Oferta depusa de Asociatia SC EUROMANAGEMENT GRUP SRL BUCUREŞTI
Oferta tehnica a fost prezentata conform solicitarilor Autoritatii Contractante.
2.Oferta depusa de S.C. AVENSA CONSULTING SRL IASI
Oferta tehnica a fost prezentata conform solicitarilor Autoritatii Contractante.
3. Oferta depusa de Fundatia Pro WOMEN IAŞI
Oferta tehnica prezentata de catre ofertant nu indeplineste solicitarile autoritatii in ceea ce priveste
intocmirea ofertei. Nu s-a prezentat Ganttul pe activitati corelat cu planul de actiune. Comisia de
evaluare decide respingerea ofertantului Pro WOMEN, avand in vedere prevederile art. 34 alin. 3 din HG
nr. 925/2006. Conform art. 36 alin. 2 litera a) din HG nr. 925/2006, comisia declara oferta tehnica a
Fundatiei Pro WOMEN IAŞI ca fiind neconforma deoarece nu satisface în mod corespunzător cerinţele
caietului de sarcini.
4. Oferta depusa de SC RELIANS CORP SRL IAŞI
Oferta tehnica a fost prezentata conform solicitarilor Autoritatii Contractante.
Concluzie:
1. Oferta depusa de SC Euro Management Grup SRL Bucureşti în asociere cu
Structural Management Solutions SRL SRL Bucureşti - oferta admisibila

SC

2. Oferta depusa de SC AVENSA CONSULTING S.R.L. IAŞI - oferta admisibila
3. Oferta depusa de S.C. RELIANS CORP S.R.L. IAŞI- oferta admisibila
4. Oferta depusa de Fundaţia Pro WOMEN Iaşi - oferta neconforma in temeiul art. 36 alin.
2, litera a) din HG nr. 925/2006 si a fisei de date cap IV.4.1) Modul de prezentare a
propunerii tehnice deoarece nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini.
Utilizarea licitaţiei electronice – nu este cazul
Aplicarea criteriului de atribuire: “Preţul cel mai scăzut”
Criteriul de atribuire s-a aplicat numai ofertelor admisibile.
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Clasamentul ofertanţilor care au depus oferte admisibile este următorul:

SC AVENSA
CONSULTING
S.R.L. IAŞI

S.C. RELIANS
CORP S.R.L.
IAŞI

SC Euro
Management Grup
SRL Bucureşti în
asociere cu SC
Structural
Management
Solutions SRL SRL
Bucureşti

81.000

130.000

149.400

Ofertant

Elementele principale
ale ofertei şi lista
documentelor depuse
Preţ – lei fără TVA (Formular
de ofertă financiară)
CAPITOLUL 3
Concluzii şi semnături

Comisia de evaluare, având la bază procesul de evaluare desfăşurat şi relatat în prezentul
Raport al procedurii,
HOTĂRĂŞTE
Oferta declarată câştigătoare a contractului de achiziţie publică având ca obiect achiziţia de
“Servicii de consultanţă management de proiect” în cadrul proiectului “Eficientizarea furnizării
serviciilor publice prin îmbunătăţirea cadrului adecvat şi a proceselor de lucru implementate şi
menţinute în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Botoşani”, cod SMIS 32564, Cod CPV 79411000-8, este cea depusă de ofertantul S.C. AVENSA CONSULTING S.R.L. Iaşi, cu o propunere
financiară, fără TVA, de 81.000 lei, respectiv 18.143 euro (curs euro BNR din data de 28.03.2012, ora
1000, 1 euro=4,4646 lei).
Drept care s-a încheiat prezentul Raport al procedurii de atribuire astăzi, 28.05.2012, la sediul
autorităţii contractante.

COMISIA DE EVALUARE:
1.

Moga Emil

- Şef serviciu

- Preşedinte ...............

2.

Chiţan Silviu - Constantin

- Consilier superior - manager de proiect

- Membru....................

3.

Sorohan Aurel Robert

- Consilier pentru afaceri europene – asistent de proiect

- Membru....................

4.

Apostol Violeta

- Consilier superior – responsabil financiar proiect

- Membru....................

5.

Jercan Silviu Ionel

- Expert superior – responsabil IT proiect

- Membru.....................

6.

Ciobanu Anca

- Consilier superior – responsabil achiziţii publice proiect

- Membru.....................
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7.

Voloşciuc Daniela

- Consilier juridic superior

- Membru.....................
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