“Competitivi împreună”

Anunț privind lansarea procedurii competitive pentru atribuirea
contractului având ca obiect
“ Servicii de consultanță în inovare si sprijinire a inovării”

1. Beneficiar:
Societatea ALGORINA S.R.L., cu sediul localitatea Municipiul Iași, România, Str. Aleea Decebal nr. 3,
județul Iași, cod poștal 700229, România.
Număr de înregistrare de la Registrul Comerțului: J22/1269/2017.
Cod de identificare fiscală: 37542078
Telefon: 0770754177
Email: office@sabs.ro
2. Denumire proiect:
ALGORINA SAFE WEB, Cod SMIS 2014+ 142817
3. Surse de finanțare:
Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de Stat, prin Programul Operaţional
Competitivitate, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie
digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a
comerțului electronic și a cererii de TIC, Obiectiv Specific OS 2.2 - Creșterea contribuției sectorului
TIC pentru competitivitatea economică, Acțiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate
generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere
Contract de finanțare nr. 6/221_ap3/24.06.2021
4. Procedura de atribuire:
Procedură competitivă conform Ordinului M.F.E. nr. 1284/2016.
5. Obiectul contractului:
Servicii de consultanță în domeniul inovării si sprijinire a inovării cu scopul de a sprijini Beneficiarul
în atingerea obiectivelor și indicatorilor asumați prin proiect.
6. Locul de executare al contractului:
Sediul Beneficiarului și sediul Prestatorului/Consultantului

-

7. Tipul și durata contractului:
Contract de servicii;
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- Durata contractului de servicii de consultanță: de la semnarea acestuia de către ambele părți,
până la finalizarea proiectului.
8. Valoarea estimată a contractului:
Valoarea estimată a contractului de servicii este de 967.000 lei, la care se adaugă TVA în conformitate
cu prevederile legale în vigoare.
9.
Modalitatea de prezentare a ofertei
Oferta depusă va trebui să conțină următoarele documente:
• Documentele de calificare, conform cerințelor din Anexa 1 Specificațiile tehnice, inclusiv
formularele solicitate.
• Propunerea tehnică. Aceasta va respecta în totalitate cerințele prevăzute în Anexa 1
(Specificații tehnice) la prezentul Anunț. Nu este permisă ofertarea parțială și nici nu sunt
permise oferte alternative. Ofertele care nu cuprind toate serviciile solicitate vor fi
descalificate. Operatorii economici care vor depune oferte alternative vor fi descalificați.
• Propunerea financiară va fi prezentată în conformitate cu Formularul nr. 7. Oferta financiara
va fi exprimata în lei.
Perioada de valabilitate a ofertei
- minim 90 zile de la termenul limită de depunere.
Limba sau limbile în care ofertele si documentele însoțitoare vor fi transmise:
Limba romana este limba oficiala. Documentele in alta limba pot fi depuse doar însoțite de traducerea
autorizata in limba romana.
Oferta va fi depusă într-un exemplar original.
În situația în care oferta nu este semnată de reprezentantul legal se va atașa la ofertă împuternicirea
dată de către acesta persoanei ce va semna oferta (Formularul 5, în original). Oferta va fi însoțită de o
scrisoare de înaintare (Formularul 6, în original).
Oferta se va introduce într-un pachet sigilat, care va fi inscripționat cu următoarele informații:
➢
Numele și adresa beneficiarului privat;
➢
Numele și adresa ofertantului; telefon și fax/e-mail;
➢
Mențiunea: Pentru procedura de atribuire a contractului având ca obiect “Servicii de
consultanță în domeniul managementului de proiect”; A nu se deschide înainte de data de
19.10.2021, ora 12:00.
10.
Data si ora limita de depunere a ofertei:
19.10.2021, ora 12:00, la sediul Beneficiarului din localitatea Municipiul Iași, România, Strada Colonel
Langa, nr. 17, cod poștal 700065.
11.

Alte informații

Ofertantii pot solicita informatii si clarificari pana la data: 12.10.2021, ora 12:00.
• Persoana de contact: Laura Lipovanu – Office Administrator
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•

Email: office@sabs.ro

Termenul limită de transmitere a răspunsului la solicitarile de clarificari adresate de către ofertanți:
15.10.2021, ora 12:00.
Răspunsurile la solicitarile de clărificări primite de la operatori economici se redactează și se postează
în limba romana pe pagina web: https://www.fonduri-ue.ro, secțiunea „Achiziții privați” în cadrul
anunțului de participare.
12.
Căi de atac
Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act al
ALGORINA S.R.L., cu încălcarea dispozițiilor legale ce guvernează atribuirea contractelor de furnizare,
servicii sau lucrari finanțate din fonduri europene, are dreptul de a contesta actul respectiv în justiție
– în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările și completările
ulterioare – actul considerat vatamator putând fi atacat printr-o plângere prealabilă adresată
ALGORINA S.R.L, în termen de 30 zile de la data comunicării actului vătămător; răspunsul ALGORINA
S.R.L, poate fi atacat în termen de 6 luni de la primirea acestuia, dar nu mai tarziu de 1 an de la
emiterea actului vătămător, pe cale judecatorească potrivit Legii nr 554/2004, cu modificările și
completările ulterioare.
Despăgubirile se pot solicita numai prin acțiune în justiție conform Legii nr. 554/2004, cu modificările
și completările ulterioare.

13. Anexe la anunțul de participare :
- Anexa 1 Specificații tehnice
- Anexa 2 Formulare
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Anexa 1 -SPECIFICAȚII TEHNICE
“Servicii de consultanță în inovare si
sprijinire a inovării”

COD CPV: 73000000-2 - Servicii de cercetare si de dezvoltare si servicii conexe de consultanta
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I. PREZENTARE GENERALĂ
Prezentele Specificații Tehnice stabilesc cadrul de derulare al serviciilor de consultanță în domeniul
inovarii si sprijinire a inovarii pentru implementarea proiectului “ ALGORINA SAFE WEB” finanțat prin
Programul Operațional Competitivitate 2014 - 2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și
Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2b - Dezvoltarea
produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, Obiectiv Specific OS 2.2 - Creșterea
contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică, Acțiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii
valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, cod SMIS
142817.
Pornind de la acest cadru, dar şi de la rezultatele obţinute anterior prin proiectele derulate, serviciile de
consultanta in inovare vor urmări atingerea obiectivelor specifice proiectului, asigurând coerenţa şi
consistenţa strategică şi tehnică a dezvoltării în domeniul IT&C a societății Beneficiare – ALGORINA S.R.L.
Obiectivul general al proiectul îl reprezintă trecerea companiei la dezvoltarea bazata pe inovare prin
realizarea unei aplicatii inovative de control parental si educatie, care sa monitorizeze si restrictioneze
activitatea copiilor pe baza caracteristicilor psiho-somatice evidentiate de specialisti in domeniul
psihologiei infantile si psihologiei pedagogice, in urma activitatilor de cercetare industriala si dezvoltare
experimentala din proiect si a solutiilor de sprijin si consultanta in inovare, pentru a integra aplicatiei
algoritmi de ultima generatie in zona – Deep learning si Artificial Inteligence si facand posibila abordarea
pe verticala a urmatoarelor domenii stiintifice prioritare:
• Tehnologii, sisteme si infrastructuri de comunicatii
• Securitatea si accesibilitatea sistemelor informatice
• Sisteme si infrastructura de securitate
• Calculatoare si sisteme automate
• Electronica si telecomunicatii
• Tehnologia societatii informationale
Obiectivele specifice ale proiectului sunt conforme cu obiectivele specifice ale Axei Prioritare 2,
Prioritatea de Investiții 2b, respectiv creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea
economică. Acestea sunt următoarele:
1. Trecerea la dezvoltarea bazata pe cercetare – dezvoltare – inovare a companiei prin dezvoltarea
unei aplicatii inovative de control parental si educatie in scopul asigurarii protectiei copiilor si
tinerilor in mediul virtual, precum si a sigurantei informatiei pe care acestia o primesc;
2. Cresterea nivelului tehnologic al companiei ALGORINA SRL prin realizarea de investitii
importante in materie de TIC (achizitionarea de active corporale, necorporale TIC si servicii de
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consultanta si asistenta in zona cercetarii - dezvoltarii si inovarii, care sustin dezvoltarea aplicatiei
inovative vizate prin proiect);
3. Cresterea capacitatii de inovare a companiei;
4. Diversificarea portofoliului existent de produse si servicii, cu cele din domeniul IT;
5. Asigurarea implementarii corespunzatoare a proiectului de Cercetare Dezvoltare al companiei
prin management de proiect intern, diseminarii la scara larga a rezultatelor proiectului pe seama
actiunilor de informare si publicitate integrate proiectului si auditarea optima a proiectului.
Durata de implementare a proiectului menționat anterior este de 24 de luni de la data semnării
contractului de finanțare nr. 6/221_AP3, respectiv 24.06.2021, iar bugetul total al proiectului este de
6,163,915.36 lei.

II. OBIECTUL PREZENTEI ACHIZIȚII
Prezenta achiziție vizează contractarea serviciilor de consultanță în domeniul inovarii si sprijinire a
inovarii cu scopul de a sprijini Beneficiarul în atingerea obiectivelor și indicatorilor asumați prin proiect.
În cuprinsul capitolului următor vor fi descrise detaliat atribuțiile și activitățile care fac obiectul
prezentei achiziții.
III. DESCRIEREA SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ ÎN INOVARE SI SPRIJINIRE A INOVARII
In cadrul proiectului ”ALGORINA SAFE WEB” se doreste a se crea o platforma inovatoare de
control parental, care sa permita parintilor sa supravegheze activitatea pe care o desfasoara copiii lor
pe diferite dispozitive mobile (smartphones, tablete) si calculatoare fixe sau portabile. Parintii vor avea
posibilitatea de a folosi platforma ALGORINA pentru a realiza o gama diversificata de operatiuni de
monitorizare, control, preventie, securitate si educatie a copiilor, ajutati fiind de algoritmii de inteligenta
artificiala care vor fi integrati in platforma, dar si de functionalitatile inovatoare care urmeaza a fi
implementate.
Pentru a putea implementa in mod corect si complet aceste functionalitati inovatoare, pentru care
solicitantul nu detine intreaga expertiza, este necesara achizitia de servicii de consultanta in inovare, cu
urmatoarele specificatii minimale.
Cerinte minimale aferente serviciilor de consultanta in inovare
Se solicita prestarea de servicii de consultanta in inovare pe o perioada de 20 de luni, servicii ce vor avea
caracter continuu, si care trebuie sa acopere cel putin urmatoarele zone de interes:
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1. Psihologie infantila si pedagogica
Psiholog(i) autorizat(i) sa presteze servicii de psihologie infantila si psihologie pedagogica vor
analiza cele mai relevante studii realizate la nivel global in ultimii 10 ani si vor realiza un set de
reguli aplicabile pentru copii de ambele sexe, cu varste cuprinse intre 3 si 18 ani, defalcate pe
intervale reprezentative de varsta (exemplu: intervale de 1,2 ani), separat pentru baieti si fete.
Regulile se refera la tipul de continut digital pe care respectiva grupa analizata are voie sa il
consume, in ce mod, pe ce dispozitive, in ce cantitate si in ce intervale orare. De asemenea,
regulile vor include si informatii legate de tipul de invatare recomandata pentru fiecare grupa
de varsta, invatare care sa se poata lega de o prelungire automata a continutului digital
consumat, fara insa a se depasi recomandarea generala.
2. Cercetare concurentiala
Se solicita realizarea unei analize a intreg sectorului de aplicatii de control parental la nivel global
si identificarea caracteristicilor inovatoare introduse in ultimii 2 ani, indiferent daca ele au fost
pastrate sau abandonate. Fiecare caracteristica inovatoare identificata trebuie sa aiba o
prezentare detaliata care sa contina cel putin sectiunile: descriere, utilitate, context, avantaje,
grad de adoptare, masurile concrete prin care s-a obtinut un avantaj economic fata de
concurenta, estimare comportament pe termen mediu.
Analiza va viza caracteristicile inovatoare introduse de cele mai cunoscute platforme de comert
electronic existente la nivel global, atat a platformelor de tip open-source, cat si a celor realizate
in regim SaaS, si prin prisma tipurilor de Machine Learning folosite (de ex. Supervised learning,
Unsupervised learning, Reinforcement), dar si prin prisma algoritmilor specifici de Inteligenta
Artificiala folositi in fiecare caz in parte, de ex: Decision Trees (J48, C5.0 etc.), ZeroR, NaiveBayes,
OneR sau similar etc.
Acesti clasificatori sunt indicati doar in scop exemplificativ, clasificatorii folositi in cadrul
platformelor analizate de fiecare model de Machine Learning in parte trebuind sa fie identificati
si explicati de catre Prestator.
3. Inteligenta artificiala
Pe baza specificatiilor tehnice ale platformei ALGORINA, a rapoartelor de cercetare realizate in
cadrul pasilor anteriori, dar si a evolutiei tehnologiei, se solicita identificarea celor mai potriviti
algoritmi de inteligenta artificiala care sa poata fi folositi in cadrul platformei ALGORINA, precum
si identificarea librariilor third-party si a tehnologiilor de programare cele mai potrivite care sa
asigure o integrare cat mai buna cu algoritmii de inteligenta artificiala nominalizati.
4. Infrastructura pentru inteligenta artificiala si data mining in timp real
Algoritmii de inteligenta artificiala propusi la pasul anterior trebuie sa fie capabili de analiza a
datelor si de ajustare a codului sursa in timp real, folosind o infrastructura specifica, care sa
functioneze in sistem IaaS (Infrastructure as a Service). Se solicita identificarea unei asemenea
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infrastructuri, stabilirea configuratiei optime pentru dezvoltarea platformei ALGORINA,
configurarea initiale si perpetue a infrastructurii pentru functionarea optima a platformei,
scalarea infrastructurii pentru traficul estimat la momentul lansarii si pregatirea unui set clar de
reguli care vor putea fi folosite la scalarea in continuare a infrastructurii pe masura ce platforma
devine din ce in ce mai accesata.
5. Arhitectura software
Se solicita analiza specificatiilor tehnice a platformei ALGORINA si, impreuna cu un reprezentant
al solicitantului, stabilirea celei mai potrivite arhitecturi software pentru realizarea platformei.
6. Securitate cibernetica
Se solicita analiza specificatiilor tehnice a platformei ALGORINA si elaborarea unui set de reguli
care sa se implementeze pentru ca platforma sa beneficieze de o securitate sporita. Aceasta
analiza se va face perpetuu, pe masura realizarii platformei, ea fiind acompaniata de teste
specifice de securitate. Tinand cont de faptul ca platforma ALGORINA va opera cu extrem de
multe date cu caracter personal, nivelul securitatii trebuie sa fie superior, platforma urmand a fi
capabila nu doar sa blocheze cele mai comune atacuri online, ci sa asigure un grad extrem de
ridicat de protectie a datelor utilizatorilor.
7. GDPR
Platforma ALGORINA va gestiona foarte multe date cu caracter personal si va avea multe
intruziuni, de diferite tipuri, in activitatea copiilor minori. Astfel, se solicita o analiza continua a
prevederilor Regulamentului European nr. 679 / 27.04.2016, transpus in legislatia romaneasca
prin Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
Aceasta analiza continua trebuie sa evidentieze clar si foarte detaliat in ce mod se pot
implementa functionalitatile platformei ALGORINA in asa fel incat sa nu existe incalcari ale
legislatiei, dar sa si permita o dezvoltare inovatoare a platformei.

IV. RESURSELE IMPLICATE ÎN DERULAREA CONTRACTULUI
Echipa ce va fi prezentată de ofertant va trebui să fie calificata / experimentata in domeniile
atinse de intreg contractul, asa cum sunt ele descrise la punctul III. În acest sens, ofertantul trebuie să
asigure pe întreaga perioada de derulare a contractului personalul necesar în funcţie de obiectivele,
rezultatele şi activităţile/ livrabilele solicitate în prezentele specificații tehnice, garantând cel puţin
personalul având calificarea / experienţa profesională descrisă mai jos. Dosarul de oferta trebuie sa
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contina toate documentele de personal relevante (ex: CV-uri, diplome de studii, adeverinte de vechime,
recomandari etc.) din care sa se poata stabili indeplinirea cerintelor legate de studii, experienta generala
si experienta specifica a personalului nominalizat.
Orice inlocuire de personal pe parcursul derularii prezentului contract se va face numai cu
respectarea a cel putin cerintelor minimale. Daca experienta persoanei care se inlocuieste a fost unul
din factorii care au inflluentat stabilirea rezultatului achizitiei, persoana care inlocuieste persoana initiala
trebuie sa aiba studiile, experienta generala si cea specifica cel putin la nivelul la care le avea persoana
desemnata initial.
Pentru buna desfășurare a activităților proiectului, ofertantul va asigura specialişti pentru
următoarele pozitii:
Nr.
crt.

Denumire poziție/Cerințe

Atribuții și responsabilități

Expert in psihologie infantila si psihologie - va analiza cele mai relevante studii
pedagogica
realizate la nivel global in ultimii 10
Calificarea educațională
ani si va realiza un set de reguli
Absolvent de studii superioare finalizate cu diplomă
aplicabile pentru copii de ambele
de licență sau echivalent;
sexe, cu varste cuprinse intre 3 si 18
Experiență profesională generală
ani,
defalcate
pe
intervale
Minimum 5 ani de experienţă profesională
reprezentative de varsta (exemplu:
generală;
intervale de 1,2 ani), separat pentru
Experiență profesională specifică
baieti si fete. Regulile se refera la
1.
Experiență profesională specifică prin implicarea în
tipul de continut digital pe care
activitati de psihologie infantila sau pedagogica.
respectiva grupa analizata are voie
sa il consume, in ce mod, pe ce
dispozitive, in ce cantitate si in ce
intervale orare. De asemenea,
regulile vor include si informatii
legate de tipul de invatare
recomandata pentru fiecare grupa
de varsta.
Manager de proiect
Calificarea educațională
- Va fi responsabil de alocarea
Absolvent de studii superioare finalizate cu diplomă
corespunzatoare de resurse umane
de licență sau echivalent;
si instrumente de lucru, precum si de
2.
Experiență profesională generală
oferirea conditiilor de lucru tuturor
Minimum 5 ani de experienţă profesională
membrilor echipei pe care o
generală;
gestioneaza;
Experiență profesională specifică
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Experiență profesională specifică prin implicarea în - Va asigura respectarea calendarului
calitate de manager de proiect.
de lucru;
- Va raporta progresul proiectului, va
semnala problemele identificate si
va conduce sedintele de lucru care
presupun organizare si planificare.
Business Analyst
- Va analiza domeniul aplicatiilor de
Calificarea educațională
control parental si va realiza
Absolvent de studii superioare finalizate cu diplomă
scenariile necesare in alegerea si
de licență sau echivalent;
modificarea algoritmilor de machine
Experiență profesională generală
learning, precum si structura datelor
Minimum 5 ani de experienţă profesională
care vor fi culese de aplicatie pentru
3.
generală;
algoritmii de machine learning;
Experiență profesională specifică
Experiență profesională specifică prin coordonarea
de proiecte sau fractiuni de proiecte online, cu
accent pe culegere informatiilor de business si
transmiterea lor echipei tehnice.
Expert in realizare de cercetari online, analiza si
raportare
- Realizarea unei analize a intreg
Calificarea educațională
sectorului de aplicatii de control
Absolvent de studii superioare finalizate cu diplomă
parental;
de licență sau echivalent;
- Identificarea, impreuna cu expertul
Experiență profesională generală
in inteligenta artificiala, a tuturor
Minimum 5 ani de experienţă profesională
caracteristicilor
inovatoare,
4.
generală;
introduse de fiecare platforma
Experiență profesională specifică
analizata, atat prin prisma tipurilor
Experiență profesională specifică prin implicarea în
de Machine Learning folosite, cat si
calitate de expert in realizare de cercetari online,
prin prisma algoritmilor specifici de
analiza si raportare.
inteligenta artificiala folositi (ex:
Decision Trees, ZeroR, NaiveBayes
etc.
Expert in domeniul programarii, cu experienta in - identificarea celor mai potriviti
sfera inteligentei artificiale
algoritmi de inteligenta artificiala
Experiență profesională generală
care sa poata fi folositi in cadrul
5.
Minimum 5 ani de experienţă profesională
platformei ALGORINA;
generală;
- identificarea librariilor third-party si
Experiență profesională specifică
a tehnologiilor de programare cele
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Experiență profesională specifică prin implicarea în
calitate de expert in realizare de operatiuni
specifice domeniului inteligentei artificiale
(identificare algoritmi, antrenarea lor, modificarea
lor pentru obtinerea celei mai mari acurateti etc.). Expert in domeniul programarii, cu experienta in
sfera managementului infrastructurii (DevOps)
Calificarea educațională
Absolvent de studii superioare finalizate cu diplomă
de licență sau echivalent;
Experiență profesională generală
Minimum 5 ani de experienţă profesională
generală;
6. Experiență profesională specifică
Experiență profesională specifică prin implicarea în
calitate de expert in management infrastructura
(DevOps).

-

-

-

mai potrivite care sa asigure o
integrare cat mai buna cu algoritmii
de
inteligenta
artificiala
nominalizati;
antrenarea algoritmilor cu date
sintetice si, ulterior, cu date reale;
modificarea algoritmilor pentru
obtinerea celei mai bune acurateti.
Setarea infrastructurii in sistem IaaS
(Infrastructure as a Service);
identificarea
unei
asemenea
infrastructuri;
stabilirea configuratiei optime
pentru dezvoltarea platformei
ALGORINA;
stabilirea configurarea initiale si
perpetue a infrastructurii pentru
functionarea optima a platformei;
scalarea
infrastructurii
pentru
traficul estimat la momentul lansarii;
pregatirea unui set clar de reguli
care vor putea fi folosite la scalarea
in continuare a infrastructurii pe
masura ce platforma devine din ce in
ce mai accesata.
stabilirea celei mai potrivite
arhitecturi
software
pentru
realizarea platformei.

Expert in domeniul programarii, cu experienta in sfera arhitecturii software
Calificarea educațională
Absolvent de studii superioare finalizate cu diplomă
de licență sau echivalent;
Experiență profesională generală
7.
Minimum 5 ani de experienţă profesională
generală;
Experiență profesională specifică
Experiență profesională specifică prin implicarea în
calitate de expert in realizarea de arhitecturi
software pentru aplicatii de tip cloud-based.
Expert in domeniul programarii, cu experienta in - elaborarea unui set de reguli care sa
8.
sfera securitatii cibernetice
se implementeze pentru ca
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Calificarea educațională
platforma sa beneficieze de o
Absolvent de studii superioare finalizate cu diplomă
securitate sporita;
de licență sau echivalent;
- asigurarea ca platforma va fi
Experiență profesională generală
capabila nu doar sa blocheze cele
Minimum 5 ani de experienţă profesională
mai comune atacuri online, ci sa
generală;
asigure un grad extrem de ridicat de
Experiență profesională specifică
protectie a datelor utilizatorilor.
Experiență profesională specifică prin implicarea în
calitate de expert in securizarea aplicatiilor de tip
cloud-based.
Expert in domeniul protectiei datelor cu caracter - analiza continua a prevederilor
personal
Regulamentului European nr. 679 /
Calificarea educațională
27.04.2016, transpus in legislatia
Absolvent de studii superioare finalizate cu diplomă
romaneasca prin Legea nr. 190/2018
de licență sau echivalent;
privind măsuri de punere în aplicare
Experiență profesională generală
a Regulamentului (UE) 2016/679 al
Minimum 5 ani de experienţă profesională
Parlamentului European și al
generală;
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
Experiență profesională specifică
protecția persoanelor fizice în ceea
Experiență profesională specifică prin implicarea în
ce privește prelucrarea datelor cu
calitate de expert in realizare de consultanta /
caracter personal și privind libera
9. documentatie pentru GDPR.
circulație a acestor date și de
abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind
protecția datelor);
- aceasta analiza continua trebuie sa
evidentieze clar si foarte detaliat in
ce mod se pot implementa
functionalitatile
platformei
ALGORINA in asa fel incat sa nu
existe incalcari ale legislatiei, dar sa
si permita o dezvoltare inovatoare a
platformei.
Personalul mentionat anterior reprezinta personalul minim de care trebuie sa dispuna Ofertantul. In
functie de planificarea ofertantului, acesta poate nominaliza personal suplimentar in cadrul ofertei,
considerandu-se ca un numar sporit de personal calificat poate duce la rezultate mai bune ale
implementarii contractului.
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V. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONTRACTULUI
Activitățile aferente contractului se vor derula atât la sediul Beneficiarului, cât și la sediul
Prestatorului, în funcție de specificul acestora.
Durata contractului de servicii de consultanță in inovare: de la semnarea acestuia de către
ambele părți, până la finalizarea proiectului, dar nu mai mult de 20 de luni.

VI. OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR
6.1.
Obligațiile și responsabilitățile Prestatorului
Prin depunerea ofertei, se acceptă în prealabil de către acesta condiţiile generale și particulare
care guvernează contractul, după cum sunt acestea prezentate în Documentaţia de atribuire, ca singură
bază a acestei proceduri de atribuire, indiferent care sunt condiţiile proprii de vânzare ale ofertantului.
Prin semnarea contractului, Prestatorul recunoaște atât importanţa proiectului pe care trebuie
să îl implementeze cât şi constrângerile legate de termenele proiectului.
În cadrul contractului va colabora activ cu Beneficiarul şi sub coordonarea acestuia, pentru a nu
se permite nicio întârziere sau schimbare de direcție în derularea contractului.
Prestatorul va acționa, de fiecare dată, la cele mai înalte standarde profesionale de competenţă
și de calitate şi va lucra bazându-se pe metode și metodologii de cea mai înaltă clasă.
Prestatorul va fi răspunzător pentru logistica, suportul și dotările care sunt necesare experţilor
săi în vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute (vehicule, telefoane mobile, calculatoare/ laptopuri,
licenţe software, facilităţi și echipamente de birotică, spaţiu de lucru corespunzător etc.).
De asemenea, trebuie să fie asigurate serviciile administrative și de secretariat, respectiv
personalul de suport/ back-stopping, pentru a permite experţilor săi să se concentreze asupra
responsabilităţilor primare.
Toate documentele proiectului şi toate comunicările (scrise sau verbale) din cadrul proiectului
vor avea loc numai în limba română.
La inceputul fiecarei luni de activitate Prestatorul trebuie sa emita un raport de activitate aferent
lunii anteriorare, insotit de toate livrabilele aferente (finale sau partiale), daca e cazul (cercetare,
algoritmi, cod, arhitectura baze de date etc.), fiecare plata periodica fiind conditionata de prezenta
acestor rapoarte de activitate si a facturilor fiscale aferente.
Prestatorul în desfăşurarea activităţii sale, este obligat să respecte legislaţia specifică privind
protecţia muncii. Informaţii detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel naţional și se
referă la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă, se pot obţine de la
Inspecţia Muncii sau de pe website-ul http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html.

6.2.

Obligațiile și responsabilitățile Beneficiarului (Achizitorului)

“Competitivi împreună”

Beneficiarul se angajează:
● să pună la dispoziţia Prestatorului orice informație iniţială sau suplimentară cerută,
necesară acestuia pentru îndeplinirea activităților prevăzute în contract, cu celeritate;
● să participe cu personalul stabilit la managementul proiectului şi la gestionarea curentă
a activităților din cadrul acestuia;
● sa informeze Prestatorul în legătura cu orice modificare/ dezvoltare a cerințelor
operaționale şi funcționale ale proiectului, care vor avea impact asupra activităților
prevăzute în contract;
● să nominalizeze persoanele responsabile cu efectuarea recepţiei tuturor livrabilelor
aferente proiectului;
● sa acorde acces la echipamente specifice pentru antrenarea algoritmilor de inteligenta
artificiala, care va fi putea fi folosit de beneficiar pe durata proiectului;
● sa receptioneze lunar serviciile prestate si livrabilele existente, factura fiscala, si sa achite
contravaloarea serviciilor prestate in cuantum de: valoare totala oferta / numar de luni
de contract x numar luni facturate;
● să colaboreze loial cu Prestatorul pentru atingerea rezultatelor proiectului.

VII. CERINȚE DE CALIFICARE
7.1.
Cerințe privind situația personală a Ofertantului
Pentru a-și demonstra situația personală, Ofertanții trebuie să prezinte o declarație pe propria
răspundere din care să rezulte că nu se afla într-una din situațiile ce determină excluderea de la prezenta
Procedura – Formularul 8.
Sunt excluși de la participarea la prezenta Procedură Ofertanții care:
a) se află în stare de faliment sau fac obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare
judiciară, au încheiat concordate judiciare, şi-au suspendat activitatea economică sau fac
obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei
proceduri similare prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
b) aceștia sau persoanele care au putere de reprezentare, decizie sau control asupra lor au fost
condamnați printr-o hotărâre cu valoare de res judicata a unei autoritati competente a unui stat
membru pentru un delict legat de conduita lor profesională;
c) au comis în conduita lor profesionala greșeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care
ALGORINA S.R.L. le poate considera justificate;
d) aceștia sau persoane cu putere de reprezentare, decizie sau control asupra lor au fost
condamnați printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupție, participare la o
organizație criminală, spălare de bani sau participare la orice alte activități ilegale în detrimentul
intereselor financiare ale Uniunii Europene.
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e) Literele b) si d) nu se aplica in cazul in care Ofertantii pot demonstra ca au fost adoptate masuri
corespunzatoare impotriva persoanelor cu putere de reprezentare, decizie sau control care fac
obiectul hotararii mentionate la litera b) sau d).
De asemenea, în cazul în care Ofertanții vor avea subcontractanți/terț susținător/i, fiecare dintre aceștia
trebuie să își demonstreze situația personală prin prezentarea declarației pe propria răspundere din
care să rezulte că nu se află într-una din situațiile ce determină excluderea de la prezenta procedură.

7.2.
Cerințe referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale
Ofertanții trebuie să demonstreze că sunt autorizați, conform prevederilor legislative din țara de origine,
să execute presteze serviciile ce fac obiectul prezentei Proceduri prin demonstrarea capacității de
exercitare a activității profesionale.
Pentru a-și demonstra capacitatea de exercitare a activității profesionale (forma de înregistrare precum
și obiectul de activitate) Ofertanții vor prezenta: Certificat constatator în original sau copie lizibilă
certificată “conform cu originalul”) emis de către ONRC (sau altă instituție echivalentă în tara de origine
a Ofertantului/Operatorului economic).
Din certificatul constatator sau documentul echivalent trebuie să rezulte obiectul de activitate al
respectivului Operator economic, în vederea verificării corespondenței dintre obiectul contractului și
codul CAEN/codurile CAEN ale Ofertantului.
Ofertanții nerezidenți vor prezenta documente edificatoare care să dovedeasca forma de înregistrare
ca persoana fizica sau juridică și, după caz, de atestare ori apartenență din punct de vedere profesional,
în conformitate cu prevederile din țara în care ofertantul este stabilit.
Documentele vor fi prezentate în original/copie lizibila certificată “conform cu originalul”, însoțite de
traducerea autorizată în limba română, dacă este cazul.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte aceste documente.
Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la data limită de depunere a
Ofertelor.
7.3. Cerințe referitoare la evitarea conflictului de interese
Pe parcursul derulării Procedurii competitive deschise, beneficiarul privat are obligația de a lua toate
măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese, așa
cum sunt acestea definite de art. 13 și 14 din OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul Beneficiarului în ceea ce privește organizarea, derularea
și finalizarea Procedurii competitive sunt următoarele:
- Valentin Carnei – Administrator.
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În acest sens, în conformitate cu articolul 2.4. din Ordinul 1284/2016, Secțiunea a 2-a , Ofertanții au
obligatia de a depune în original, ca parte a Ofertei, o declarație pe propria răspundere din care să
rezulte că nu au încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese – Formularul 1.
Notă: Dacă este cazul, fiecare Asociat/Subcontractor/Terț suținător este obligat să prezinte documentul
menționat mai sus.
Neprezentarea declarației de propria răspundere va conduce la descalificarea ofertei.
7.4.
Informații privind asocierea/ subcontractarea
Mai mulți operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comună, fără a
fi obligați să își legalizeze din punct de vedere formal asocierea. În această situație, se va depune
Formularul 2 - Acord de asociere în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de
achiziție și Formularul 3 - Declarație privind partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de asociați
și specializarea acestora, în original.
Părți din contractul de achiziție pot fi îndeplinite de unul sau mai mulți subcontractanți. În această
situație, se va depune Formularul 4 - Declarație privind subcontractanții, în original.
Notă: În cazul unei asocieri, Formularele 2, 3 și 4 vor fi completate doar de către liderul asocierii.
VIII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE
Evaluarea ofertelor se va face cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr.
1284/08.08.2016, privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantior/beneficiarilor privati
pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finantate din fonduri europene/ Capitolul
5 – procedura Competitiva, Sectiunea 4 - Derularea procedurii competitive, 4.2, in vederea respectarii
principiilor economicitatii, eficientei si eficacitatii.
Ofertele cu valori mai mari decat cea estimata nu vor fi luate in considerare.
Criteriul de atribuire – oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic pentru
beneficiar.
Oferta declarată ca fiind câștigătoare va fi acea ofertă care îndeplinește toate cerințele solicitate în
cadrul anunțului de participare și Anexei 1 – Specificații tehnice și prezintă cele mai multe avantaje
pentru realizarea scopului proiectului, prin analizarea avantajelor tehnice și financiare în raport cu
cerințele solicitate.
Achizitorul are dreptul de a verifica pana la adjudecare cele declarate de ofertant. Neconcordantele
intre informatiile declarate si cele existente in fapt vor duce la descalificarea ofertantului.
IX. MODALITATEA DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE
Ofertanții vor elabora propunerea tehnică in conformitate cu cerinţele prevăzute în prezentele
Specificații Tehnice. Informaţiile din propunerea tehnică trebuie să permită identificarea cu uşurinţă a
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corespondenţei cu specificaţiile minime precum şi cu toate cerinţele impuse în Specificațiile Tehnice.
Ofertanţii vor prezenta răspunsuri punctuale la toate cerinţele din Specificațiile Tehnice, care să arate
modul concret în care aceştia vor realiza toate activităţile solicitate.
Ofertele care se vor limita la a confirma faptul că se vor presta toate activităţile solicitate, fără
să prezinte concret modul în care vor realiza acest lucru, vor fi considerate neconforme.
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SECȚIUNEA FORMULARE
“Servicii de consultanță în domeniul managementului de proiect”
1. Formularul 1 - Declarație pe propria răspundere privind conflictul de interese.
2. Formularul 2 - Acord de asociere în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de
achiziție (dacă este cazul).
3. Formularul 3 - Declarație privind partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de asociați și
specializarea acestora (dacă este cazul).
4. Formularul 4 - Declarație privind subcontractanții (dacă este cazul).
5. Formularul 5 - Împuternicire pentru semnatarul ofertei (dacă este cazul).
6. Formularul 6 – Scrisoare de înaintare.
7. Formularul 7 – Oferta financiară.
8. Formularul 8 – Declaratie privind situația personală.

Formularul nr. 1
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OFERTANT/OFERTANT ASOCIAT
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 14 și 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
66/2011 privind prevenirea, constatarea si sancționarea neregulilor apărute în obținerea si utilizarea
fondurilor europene si sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările si
completările ulterioare

Subsemnatul(a).............................................., în calitate de ………….……………* la procedura de
atribuire a contractului de “Servicii de consultanță în inovare si sprijinire a inovării” declar pe proprie
răspundere, sub sancțiunea falsului in declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr.
286/2009 privind Codul penal, cu modificările si completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele
descrise la art.14 și 15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea
si sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor
publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 142/2012, cu
modificările si completările ulterioare.
Subsemnatul(a).............................................., declar că voi informa imediat Beneficiarul –
ALGORINA S.R.L., dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.
De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu și înțeleg
că ALGORINA S.R.L. are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații
suplimentare.
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.
Data completării
…………………
…............. …………………
(nume și funcție persoană autorizată)
………………..………......................
(semnătură persoană autorizată)
*A se completa de către toţi operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, indiferent dacă
sunt ofertanţi, lideri de asociere, ofertanți asociaţi, subcontractanţi sau terți susţinători ai ofertantului.
Formularul nr. 2
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ACORD DE ASOCIERE
in vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziție

1. Părțile acordului :
S.C.
................................,
reprezentată
prin
................................,
în
calitate
de
................................(denumire operator economic, sediu, telefon, cod unic de înregistrare, nr. reg. la
Registrul Comerțului, reprezentant legal)
și
S.C.
................................,
reprezentată
prin
................................,
în
calitate
de
................................(denumire operator economic, sediu, telefon, cod unic de înregistrare, nr. reg. la
Registrul Comerțului, reprezentant legal)
2. Obiectul acordului:
2.1 Asociații au convenit să desfășoare în comun următoarele activități:
a) participarea la procedura de achiziție organizată de ALGORINA S.R.L. pentru atribuirea contractului
având ca obiect “ Servicii de consultanță în inovare si sprijinire a inovării”
b) derularea în comun a contractului de achiziție în cazul desemnării ofertei comune ca fiind
câștigătoare.
2.2 Alte activități ce se vor realiza în comun:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
… ___________________________________
2.3 Contribuția financiară/tehnică/profesională a fiecărei părți la îndeplinirea contractului de achiziție
este:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitățile comune desfășurate de asociați se
va efectua proporțional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________

3. Durata asocierii
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3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de
atribuire și se prelungește corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării
asocierii ca fiind câștigătoare a procedurii de achiziție).
4. Condițiile de administrare și conducere a asocierii:
4.1 Se împuternicește SC..............................., având calitatea de lider al asocierii pentru întocmirea
ofertei comune, semnarea și depunerea acesteia în numele și pentru asocierea constituită prin prezentul
acord.
4.2 Se împuternicește SC..............................., având calitatea de lider al asocierii pentru semnarea
contractului de achiziție în numele și pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul
desemnării asocierii ca fiind câștigătoare.
5. Încetarea acordului de asociere
5.1 Asocierea își încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităților prevăzute la art. 2 din acord;
c) alte cauze prevăzute de lege.
6 Comunicări
6.1 Orice comunicare între părți este valabil îndeplinită dacă se va face în scris și va fi transmisă la
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........
6.2 De comun acord, asociații pot stabili și alte modalități de comunicare.
7 Litigii
7.1 Litigiile intervenite între părți se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi
soluționate de către instanța de judecată competentă.
8. Alte clauze:____________________________________________
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de.....exemplare, câte unul pentru fiecare parte,
astăzi............................(data semnării lui)
Liderul asocierii:
ASOCIAT 1,
___________________
ASOCIAT 2,
___________________
Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ și se va completa în funcție de cerințele specifice ale obiectului
contractului/contractelor.
Notă: Acest formular se va completa de către lider si va fi semnat de toți asociații
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Formularul nr. 3
OFERTANT/OFERTANT ASOCIAT
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite
de asociaţi şi specializarea acestora
Subsemnatul ………………………….(numele și prenumele), reprezentant împuternicit al
………………………… (denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub
sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul de mai jos, pentru
atribuirea contractului având ca obiect “ Servicii de consultanță în inovare si sprijinire a inovării” sunt
reale.
Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg
ca beneficiarul privat are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și
documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din
prezenta declarație.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ALGORINA S.R.L. cu privire la orice aspect
tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Nr.
crt.
1

Denumire
asociat

Sediul
asociatului

Obiecte de
activitate
relevante ale
asociatului

CUI

Partea/părțile din contract ce
urmează a fi executate de către
fiecare asociat
Denumirea :
(se va face o scurtă descriere,
conform Contractului de asociere)
Valoarea (lei/ Euro, fără TVA):
………….
Procent din valoarea totală a
contractului: ……………

…
Notă: Se vor completa informaţiile relevante pentru fiecare asociat în parte.
Data completării
Ofertant / Lider asociere,
…............. …………………(numele operatorului economic)
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………………..………...................... (numele persoanei autorizate, semnătura si stampila)
Notă: Acest formular se va completa de către lider
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Formularul nr. 4
OFERTANT/OFERTANT ASOCIAT
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND SUBCONTRACTANŢII
Subsemnatul(a) ……………………………………………… (numele şi prenumele), reprezentant împuternicit al ………………………………………………
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte
publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.
Subsemnatul(a) ……………………………………………… declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că
beneficiarul privat are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice
informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.
Subsemnatul(a) ……………………………………………… autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ALGORINA S.R.L. cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu
activitatea noastră.
Prezenta declarație este valabilă până la data de ……………………………… (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Nr.
crt.

Denumire
Specializare
Partea/părțile din
subcontractant/adresa/ subcontractant/
contract ce
CUI
obiect de
urmează a fi
activitate
subcontractate
(descriere)

Procentul din Valoarea părților
valoarea
din contract care
contractului
urmează să fie
reprezentat de subcontractate
pârțile din
(lei/ Euro, fără
contract care
TVA)
urmează a fi
subcontractate

Acord subcontractor cu
ștampilă și specimen de
semnătură
(se va specifica numele
persoanei autorizate să
semneze și calitatea acesteia)
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1
…
Data completării
…………………
Ofertant / Lider asociere,
……………………………………………… (numele operatorului economic)
……………………………………………… (numele persoanei autorizate, semnătura si stampila)
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Formularul nr. 5
OFERTANT/OFERTANT ASOCIAT
_____________________
(denumirea/numele)
Împuternicire pentru semnatarul ofertei
Subsemnatul ……………….(numele şi prenumele), posesor al actului de identitate
……………(tipul actului) seria ……, nr. ………………, emis de ……………….(emitent) la data de …………………, cod
numeric personal ……………………………, în calitate de …………………(funcţia), reprezentant legal al
…………………… (denumirea / numele ofertantului), împuternicesc persoana de mai jos să semneze
documentele ofertei la procedura de atribuire a contractului având ca obiect “Servicii de consultanță în
inovare si sprijinire a inovării”, organizată de ALGORINA S.R.L. în calitate de beneficiar privat,
1) Domnul/Doamna ………………(numele), act de identitate ……………(tipul actului) seria
……..nr………………, emis de ……………….(emitent) la data de …………………, cod numeric personal
……………………………;
2) …………………
(se înscriu toate persoanele împuternicite să semneze documentele ofertei)
Data completării ......................

Ofertant / Lider asociere,
.................................(numele operatorului economic)
................................. (numele persoanei autorizate semnătura și ștampila)
Se vor ataşa copii după actele de identitate ale persoanelor nominalizate.
Notă: Acest formular se va completa de către toţi operatorii economici participanţi la procedura de
atribuire, indiferent dacă sunt ofertanţi, lideri asociere, asociaţi.
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Formularul nr. 6
OFERTANT/OFERTANT ASOCIAT
_____________________
(denumirea/numele)

Înregistrat la sediul beneficiarului privat
nr._________data___________ora_____

Scrisoare de înaintare
Către: ALGORINA S.R.L.

Ca urmare a anunțului de participare din data de ________ , privind aplicarea procedurii de
achiziție pentru atribuirea contractului având ca obiect “ Servicii de consultanță în inovare si sprijinire a
inovării”, noi _________ (denumirea/numele operatorului economic) vă transmitem alăturat
următoarele:
1. Pachetul/plicul sigilat și marcat în mod vizibil, conţinând, în original:
a) oferta tehnică
b) oferta financiară
c) formularele prevăzute în documentația de atribuire

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.
Data completării ___________

Cu stimă,
Operator economic,
...................................
(semnătura autorizată și stampilă )
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Formularul nr. 7
OFERTANT/OFERTANT ASOCIAT
_____________________
(denumirea/numele)
Formular de ofertă
Data: [introduceți ziua, luna, anul]
Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]
Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]
Către: Beneficiar/Achizitor [a se introduce denumirea]
După examinarea Documentației de achiziție, subsemnații, ne angajăm să semnăm Contractul ce rezultă
din această procedură și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile specificate în Contract în
conformitate cu Documentația de achiziție și cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară.
În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară și pe baza informațiilor furnizate de
Beneficiar/Achizitor până la momentul depunerii Ofertei:
i. ofertăm prețul total de ______lei [introduceți suma în cifre și litere din Propunerea Financiară],
fără TVA, la care se adaugă TVA de ______ [introduceți suma în cifre și litere],
Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declar că:
i. am examinat conținutul Documentației de achiziție și răspunsurile la solicitările de clarificări
publicate de Beneficiar/Achizitor ce reprezintă documentele achiziției comunicate de
Beneficiar/Achizitor în legătură cu procedura la care depunem Oferta;
ii. avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în totalitate, fără
nici rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul,
instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentele achiziției;
iii. după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere completă asupra
acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a acestor
documente;
iv. documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte și Oferta
noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea;
v. am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Beneficiarului/Achizitorului, pe perioada
pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în
legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul contractului;
vi. suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic și comercial
asociată documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate față de Beneficiar/Achizitor
în ce privește aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste documente;
Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ________ [introduceți
numărul] zile de la data depunerii Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va ține răspunzători.
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Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei
menționate.
Subsemnatul, în calitate de reprezentant al Ofertantului [introduceți denumirea completă] în această
procedură declar că:
i. nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici pentru
a depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția
ii.
noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători nu ne aflăm în nici o situație de conflict de
interes, așa cum este acesta descris în OUG nr. 66/2011 și ne angajăm să anunțăm imediat
Beneficiarul/Achizitorul despre apariția unei astfel de situații atât pe perioada evaluării Ofertelor
cât și pe perioada derulării Contractului
iii.
am citit și înțeles pe deplin conținutul prevederilor contractuale din Documentația de Atribuire,
inclusiv dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare unilaterală din
contract și acceptăm expres conținutul lor și efectele lor juridice.
iv. până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică de servicii de consultanță această
Ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de ALGORINA S.R.L. prin care Oferta noastră este
stabilită câștigătoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.
v. Precizăm că:
 depunem Ofertă Alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de Ofertă
separat, marcat în mod clar “Ofertă Alternativă”;
 nu depunem Ofertă Alternativă.
[Se bifează opțiunea corespunzătoare.]
vi. Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru
care transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru
într-o asociere, în calitate de subcontractant).

Ofertant / Lider asociere,
.................................(numele operatorului economic)
................................. (numele persoanei autorizate semnătura și ștampila)
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Formularul nr. 8
OFERTANT/OFERTANT ASOCIAT
_____________________
(denumirea/numele)
Declarație privind situația personala

Data: [introduceți ziua, luna, anul]
Procedura competitivă deschisa: [introduceți denumirea procedurii competitive deschise] [acest
Formular va fi completat de către fiecare operator economic care are calitatea de ofertant unic, lider al
asocierii, partener al asocierii sau subcontractant]

Subsemnatul, ............................................... [introduceți nume și prenume], în calitate de
reprezentant al ................................................................ [introduceți denumirea operatorului economic],
declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art.
326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, că ………………………………. [introduceți denumirea
operatorului economic] nu se află în nici una din situațiile ce determină excluderea de la procedura
competitivă deschisă ……………………………………………. [introduceți denumirea procedurii competitive
deschise], și anume:
a)

……………………… [introduceți denumirea operatorului economic] nu se află în stare de faliment și
nu face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, nu au încheiat
concordate judiciare, nu și-a suspendat activitatea economică și nu face obiectul unei proceduri
în urma acestor situații și nu se află în situații similare în urma unei proceduri similare prevăzute
de legislația sau de reglementările naționale;
b) ……………………… [introduceți denumirea operatorului economic] sau persoanele care au putere
de reprezentare, decizie sau control asupra ……………………… [introduceți denumirea operatorului
economic] nu au fost condamnate printr-o hotărâre cu valoare de res judicata a unei autorități
competente a unui stat membru pentru un delict legat de conduita profesională;
c) ……………………… [introduceți denumirea operatorului economic] nu a comis în conduita
profesională greșeli grave;
d) ……………………… [introduceți denumirea operatorului economic] sau persoane cu putere de
reprezentare, decizie sau control asupra ……………………… [introduceți denumirea operatorului
economic] nu au fost condamnate printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă,
corupție, participare la o organizație criminală, spălare de bani sau participare la orice alte
activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene.

“Competitivi împreună”

e)

……………………… [introduceți denumirea operatorului economic] am îndeplinit obligaţiile de plată
a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale
bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în
ţara în care sunt stabilit.

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că
ALGORINA S.R.L. are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații
suplimentare.
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

[introduceți numele și funcția persoanei autorizate]
[semnătura persoană autorizată]
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