
 
 

ANUNȚ SELECȚIE FIRMA DE CONSULTANȚĂ ÎN VEDEREA ELABORĂRII ȘI DEPUNERII DE PROIECTE ÎN CADRUL  PROGRAMULUI OPERAŢIONAL ENI ROMÂNIA –

REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020 

 

ASOCIAȚIA EUROREGIUNEA SIRET-PRUT-NISTRU anunță achiziția serviciilor de consultanță în vederea elaborării și depunerii următoarelor proiecte: 

Nr.lot Tipul 
proiectului/Prioritatea 

Aplicant Obiectul contractului Valoarea estimata a 
bugetului proiectului                

- euro - 

Valoare estimata 
contract consultanta   
- euro (TVA inclus) - 

1 HARD/ Dezvoltarea 
infrastructurii de 
transport 
transfrontaliera și a 
instrumentelor TIC 
 

Consiliul 
Raional 
Nisporeni 

Elaborarea studiului de 
fezabilitate pentru drumul de acces 
către mânăstirea Vărzărești 

2.000.000  2.150  

 

Calendar estimat al achiziției: 

Nr. crt Descriere activitate Perioada de derulare 

1 Elaborare anunț și documente procedură selecție 05.03.2018-06.03.2018 

2. Publicarea anunțului pe site-ul organizației 06.03.2018 

3. Republicare anunt 23.03.2018 

3. Primirea ofertelor 23.03.2018 - 27.03.2018 

4. Deschiderea ofertelor 27.03.2018, ora 15.30 

5 Evaluarea ofertelor - Etapa I. Verificarea documentelor de calificare 27.03.2018 - 28.03.2018 

6 Solicitarea de clarificări  28.03.2018 

7 Primirea și analiza clarificărilor 28.03.2018- 29.03.2018 



 

8 Evaluarea ofertelor - Etapa II. Evaluarea propunerilor și a ofertelor 
financiare 

29.03.2018- 30.03.2018 

9 Solicitarea de clarificări 30.03.2018 

10 Primirea si analiza clarificărilor 30.03.2018-.02.04.2018 

11 Etapa III Comunicarea ofertei selectate și semnarea contractului 
 

02.04.2018 - 03.04.2018 

 

Etapa I. Verificarea documentelor de calificare 

1. Criterii de calificare şi selecţie 

A) Capacitatea de exercitare a capacităţii profesionale - Documente relevante care să dovedească formă de înregistrare 

Ofertanţii trebuie să dovedească formă de înregistrare în registre comerciale (precum și obiectul de activitate): 

 Certificat constator emis de ONRC- Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (valabil la data prezentării) 

 în cazul ofertanţilor din altă ţară, prezentarea de documente care dovedesc o formă de înregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de 

vedere profesional, conforme legii ţării de rezidenţa a operatorului economic sau orice alte documente echivalente emise de autorităţi 

competente din ţara respectivă (valabile la data prezentării). 

B) Situaţia personală a ofertantului să fie probată - Documente relevante care să dovedească neîncadrarea în situațiile de excludere 

Declarații privind neîncadrarea în situațiile de excludere (Formularele 1,2,3,4) 

C) Experienta similară - Lista principalelor servicii prestate în ultimii 5 ani, din care să rezulte că ofertantul a prestat servicii similare (Formular 5) 

Ofertanţii vor prezenta minim 1 contract de servicii elaborare studii de fezabilitate. 

 Lista experţilor implicaţi: minim 1 expert tehnic relevant pentru obiectul contractului 

Ofertanţilor li se solicta să prezinte CV-urile expertului/experţilor propus/propuşi, însoţite de documente relevante (atestate, diplome, 

adeverinţe, etc) şi dovada de disponibilitate a acestora pentru executarea contractului de prestări servicii. 



 
2. Propunerea tehnică - Ofertanţii vor elabora propunerea tehnică în conformitate cu cerinţele Programului Operaţional ENI Romania-Republica 

Moldova 2014-2020 (documentele ENI Romania-Republica Moldova 2014-2020 pot fi accesate la adresele:  http://www.ro-ua-md.net). 

3. Oferta financiara va fi exprimata in euro ( Formular 6).  Perioada de valabilitate a ofertei 90 zile. Etapa II. Evaluarea propunerilor şi a ofertelor 

financiare 

Etapa III Comunicarea ofertei selectate şi semnarea contractului 

Documentele vor fi transmise prin e-mail la adresa : contact.aespn@gmail.com în fişier parolat până la data de 27.03.2018, ora 15.00. 

Ofertanţii vor transmite prin e-mail în data de 27.03.2018, intervalul orar 15.00-15.30 parola pentru deschiderea fişierului ce conţine oferta. 

       

Director Executiv, 

JIJIE Dumitru-Tudor 

 

http://www.ro-ua-md.net/

