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Nr. 34/29.01.2018 

 

 

 

I N V I T A Ţ I E 

PENTRU DEPUNERE OFERTĂ 

ÎN VEDEREA CONTRACTĂRII PRIN ACHIZIȚIE DIRECTĂ A SERVICIILOR DE 

ELABORARE STUDIU OPORTUNITATI ANTREPRENORIALE ÎN CADRUL PROIECTULUI 

”STARTUP PENTRU EXCELENTA” 

 

 

ASOCIAȚIA EXCELSIOR PENTRU EXCELENȚĂ ÎN EDUCAȚIE cu sediul în Municipiul Târgu 

Jiu, România, Str. Calea Severinului nr. 195A, județul Gorj, cod poștal 210204, România, email: 

office@asociatiaexcelsior.ro  solicită oferte de preț pentru Servicii de elaborare studiu oportunități 

antreprenoriale în cadrul proiectului ”StartUp pentru Excelenta”, proiect finanțat prin Fondul 

Social European – Programul Operațional Capital Uman, contract de finanțare nr. 54/2018, nr. 

POCU/82/3/7/104021, cod SMIS 104021 

 

Obiectul contractului: Se vor achiziționa servicii de elaborare studiu oportunități antreprenoriale 

 

Tipul și durata contractului: contract de servicii, durata estimată 30 zile de la semnarea 

acestuia.  

 

Termen de livrare: în maxim 30 zile de la semnarea contractului. 

 

Plata serviciilor: se face prin transfer bancar, după recepția serviciilor și primirea facturii, în 

termen de 30 zile  

 

Valoare estimata a contractului: 60.000 lei, la care nu se adaugă TVA 

 

Procedura de atribuire a contractului: achiziție directă conform Ordinului MFE nr. 1284/2016 

 

Modalitatea de atribuire: contractul se va atribui ofertei cu prețul cel mai scăzut, în condițiile 

respectării cerințelor minimale solicitate 

 

Data și ora limită de transmitere a ofertelor: 01.02.2018, ora 16:00 

 

Adresa la care se transmit ofertele: Ofertele se depun fizic la sediul achizitorului din Municipiul 

Târgu Jiu, România, Str. Calea Severinului nr. 195A, județul Gorj, cod poștal 210204, România 

sau electronic la adresa de email: achizitii@asociatiaexcelsior.ro  

 

mailto:office@asociatiaexcelsior.ro
mailto:achizitii@asociatiaexcelsior.ro
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Oferta va conține: 

a) Propunerea financiara - Se va depune: Formular oferta. Prețul include toate cheltuielile 

si comisioanele care vor fi angajate de către prestator in vederea prestării serviciilor, 

solicitate prin prezenta documentație (cheltuieli salariale, diurne, cheltuieli de deplasare 

si cazare, taxe, impozite si contribuții legale de orice natura in legătura cu obiectul 

contractului, cheltuieli indirecte, cota de profit, precum si orice alte costuri necesare 

pentru îndeplinirea serviciilor). Oferta financiara va fi prezentata detaliat si va conține 

preturile unitare pentru fiecare serviciu/ tip de expert inclus in propunerea tehnica. La 

elaborarea ofertei Prestatorul va preciza nr. ore/om aferente activității fiecărui tip de 

expert, cu încadrarea in plafoanele orare maximale prevăzute în Orientări privind 

accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. 

Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al 

conținutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei/durata contractului. (Formular 

anexat) 

b) Propunerea tehnica care va conține detaliile tehnice, termene de livrare, precum și alte 

informații considerate relevante. Cerințele prevăzute in Caietul de sarcini sunt cerințe 

minime si obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerințe urmând a fi respinse ca 

neconforme. 

c) Declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu a încălcat prevederile 

referitoare la conflictul de interese, în conformitate cu prevederile art. 13-14 din OUG 

66/2011 (Formular anexat) 

d) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului/autorizație de 

funcționare/altele echivalente care sa dovedească forma de înregistrare și faptul că 

ofertantul are domeniul de activitate principal sau secundar înscris in certificatul ONRC 

(coduri CAEN autorizate) care corespunde prezentei proceduri. 

 

 

NU se accepta oferte alternative la oferta de baza. 

 

NU se accepta oferte întârziate. 

 

Oferta va fi considerată fermă și se va menține termen de 30 de zile de la ofertare. 

 

 

Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la adresa de e-mail achizitii@asociatiaexcelsior.ro .  

mailto:achizitii@asociatiaexcelsior.ro
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Operator Economic 

.......................... 

(denumirea) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ (PROPUNERE FINANCIARA) 

 

 

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații............................., reprezentanți ai 

ofertantului _________________________________________________(denumirea/numele 

ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerințele cuprinse in documentația 

mai sus menționata, sa prestam .............. (denumirea serviciilor) pentru suma de 

.......................................lei plătibilă după recepția serviciilor respective, la care se adaugă TVA 

în valoare de ................................................lei (suma în litere şi în cifre) conform legii; 

 

2. Ne angajam sa menținem aceasta oferta valabila pentru o durata de _______ zile, (durata in 

litere si cifre), respectiv pana la data de ___________________ (ziua/luna/anul), si ea va rămâne 

obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 

3 Pana la încheierea si semnarea contractului aceasta oferta, împreună cu comunicarea 

transmisa de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilita câștigătoare, vor constitui un 

contract angajant intre noi. 

 

4. Precizam ca: 

| | nu depunem oferta alternativa.  |_| depunem oferta alternativa. 

 

 
 
Data _____/_____/_____ 
 
...............................................................................,  
(nume, prenume şi semnătură),  
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
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OFERTANT/OFERTANT ASOCIAT 

. . . . . . . . . . 

(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 13 și 14 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancționarea neregulilor apărute în 

obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale aferente 

acestora, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., referitor la procedura . . . . . . . . . ., 

declar pe propria răspunde, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut 

la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, 

că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. 13 și 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancționarea neregulilor apărute în obținerea şi 

utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare. 

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., declar că voi informa imediat . . . . . . . . . . dacă vor interveni 

modificări în prezenta declarație. 

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg 

că . . . . . . . . . . are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 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. 

. . . . . . . . . .(numele şi funcția persoanei autorizate) 

. . . . . . . . . . (semnătura persoanei autorizate 
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SPECIFICAȚII TEHNICE 

 

1. PREVEDERI GENERALE 

Specificațiile tehnice fac parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului şi 

constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant 

propunerea tehnică. Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.       

În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile specificațiilor tehnice, va fi 

luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui 

nivel calitativ superior cerințelor minimale solicitate. Ofertarea de servicii cu caracteristici 

tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini va fi declarată ofertă neconformă şi 

va fi respinsă. 

NOTA: specificațiile tehnice sunt minimale si obligatorii, iar specificațiile tehnice care indica 

o anumita origine, sursa, producție, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un 

brevet de invenție, o licența de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință 

a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici 

sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau 

echivalent». 

2. DESCRIEREA PROIECTULUI 

Prezenta procedura de achiziție este demarata in contextul implementării la nivel regiunii Sud-

Vest Oltenia a proiectului "STARTUP PENTRU EXCELENȚĂ" finanțat in cadrul 

POCU/82/3/7/104021 

Obiectivul general al proiectului 

Obiectivul general al proiectului este atât susținerea, sprijinirea, încurajarea si dezvoltarea 

antreprenorialului, prin îmbunătățirea si certificarea competentelor si aptitudinilor antreprenoriale 

a participanților, cat si creșterea gradului de ocupare in rândul a cel puțin 300 de persoane 

(șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de munca si vor sa înființeze o afacere in 

scopul creării de noi locuri de munca), prin susținerea înființării, demarării, implementării, sprijinirii 

si monitorizării unui număr de 46 de afaceri cu profil nonagricol, in zonele urbane din Regiunea 

Sud-Vest Oltenia, prin care se vor asigura crearea unui număr minim de 92 noi locuri de munca 

sustenabile.  

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

Obiectiv specific 1: 

Dezvoltarea spiritului si a culturii antreprenoriale prin susținerea îmbunătățirii competentelor si a 

aptitudinilor antreprenoriale pentru cel puțin 300 de persoane (șomeri, persoane inactive, 

persoane care au un loc de munca si vor sa înființeze o afacere in scopul creării de noi locuri de 

munca) din Regiunea Sud-Vest Oltenia, precum si susținerea, evaluarea si selectarea unui 

număr de 46 de planuri de afaceri, facilitând accesul la participarea la stagii de practica din 

domeniul afacerilor selectate. 

Obiectiv specific 2: 

Creșterea accesului a 46 de persoane ale căror planuri de afaceri au fost selectate, la activități 

de susținere in implementarea planurilor de afaceri, la servicii personalizate ce vin in completarea 
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cunoștințelor si a aptitudinilor, la servicii personalizare privind înființarea afacerilor si la activități 

de sprijinire cu scopul monitorizării afacerilor finanțate, asigurând crearea unui număr de 92 de 

noi locuri de munca sustenabile. 

Obiectiv specific 3: 

Creșterea gradului de exploatare si dezvoltare a celor 46 de idei de afaceri, prin asigurarea unui 

mecanism profesionist si personalizat de monitorizare a activității de sustenabilitate a afacerilor 

finanțate, asigurând menținerea si dezvoltarea celor 92 de noi locuri de munca create 

3. DESCRIEREA ACHIZIȚIEI 

Serviciile contractate constau in conceperea, elaborarea, culegerea, prelucrarea, introducerea si 

interpretarea datelor si/sau a informațiilor, pentru realizarea si predarea unui raport cu privire la 

oportunitățile antreprenoriale la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia. 

4. CERINȚE TEHNICE 

Raportul va conține o analiza a mediului antreprenorial la nivel regiunii Sud-Vest Oltenia, cu 

accent pe evidențierea oportunităților locale ce pot fi valorificate in scopul identificării de idei de 

afaceri sustenabile, cu impact in domeniul social si economic local si regional. 

Studiul se va realiza in fiecare județ a regiunii Sud-Vest Oltenia, cu detalierea situației existente 

minim pana la nivel de municipii. Se va analiza mediului antreprenorial, mediul de afaceri si 

densitatea întreprinderilor per tip de activitate, minim pentru sectoarele competitiv identificate 

conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCD. In cadrul analizei se vor 

evidenția cifrele/statisticile (minim in termen de profit, cifra de afaceri, piața) pentru fiecare tip de 

sector si se vor prezenta pentru fiecare sector exemple de afaceri de succes (la nivelul fiecărui 

județ cel puțin). Raportul va cuprinde o analiza SWOT pentru fiecare sector si judet din 

perspectiva obținerii unei finanțări nerambursabile de aproximativ 40.000 euro. 

Studiul predat va atinge cel puțin următoarele aspecte: 

1. Prezentarea generala a regiunii Sud-Vest Oltenia:  

1.1. Caracteristici fizico-geografice  

1.2. Situația economica  

1.3. Analiza pieței muncii 

2. Analiza domeniilor de interes pentru înființarea afacerilor la nivelul regiunii Sud-

Vest Oltenia:  

2.1. Analiza mediului de afaceri si a densității întreprinderilor pe sectoare de activitate, minim 

sectoarele SNC/SNCD  

2.2. Interpretarea elementelor de analiza si stabilirea tendințelor la nivelul regiunii Sud-Vest 

Oltenia 

3. Analiza SWOT a regiunii Sud-Vest Oltenia din punct de vedere al oportunităților 

antreprenoriale 

4. Concluzii si recomandări 

 

Oferta va include metodologia de realizare a analizei, sursele de date si instrumentele avute in 

vedere, modalitatea in care se va realiza analiza SWOT si interpretarea datelor culese/agregate. 

De asemenea va include echipa propusa pentru realizarea serviciului la nivel de roluri, atribuțiile 

fiecărui rol si competentele experților ce vor presta serviciile aferente fiecărui rol. 
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Toate drepturile de proprietate asupra materialului livrat vor aparține in exclusivitate 

Beneficiarului acesta putând utiliza raportul/analiza in ce fel si sub ce forma dorește. 

 

Raportul va fi livrat in format electronic, editabil (MS Word), inclusiv tabelele, imaginile sau alte 

obiecte inserate in raport, si format fizic, 2 exemplare însușite de Prestator. 

5. CERINȚE PRIVIND PARTICIPAREA 

Ofertanții vor face dovada experienței similare în minim 2 contracte prin care sa se demonstreze 

prestarea de servicii de realizare realizat studii, rapoarte sau strategii similare.  

 

6. TERMENE DE LIVRARE  

Studiul va fi predat în termen de maxim 30 zile de la semnarea contractului. Termenul include si 

perioada de validare a Beneficiarului precum si perioada de implementare a observațiilor 

acestuia.  

 

  

 


