
INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
- Cerere de oferte - 

 
 

1) Denumirea autorităţii contractante:  
Ministerul Economiei şi Finanţelor – Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor 
Structurale 
Adresa: Bucureşti, Bd. Mircea Vodă, nr. 44, intrarea C, Sector 3, CP 030669 
Telefon: +40 21 302.52.88 
Fax: +40 21 302.52.64 
Adresa URL: www.mefromania.ro şi http://www.fonduri-ue.ro/index.php?sectionId=199 
  

 2) Valoare estimată: 174.960 LEI (fără TVA), echivalentul a 47.543 EURO 

       CPV:   71241000-9 - „Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize”   

3) Procedura aplicată: Cerere de oferte. 
 
4) Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere 

economic. 
 
5) Tip contract: Contract de servicii. 
 
6) Data limita de depunere a ofertei: 18.12.2008, ora 10.00 
 
7) Data si ora deschiderii ofertelor: 18.12.2008, ora 11.00 
 
8) Are faza finala de licitaţie electronica:  
 

DA NU 
 X 

 
   9) Adresa la care se transmit ofertele: la sediul Ministerului Economiei şi 

Finanţelor Publice – Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, Bd. 
Mircea Vodă, nr. 44, intrarea C, Sector 3, Bucureşti în atenţia d-nei. Alexandra Dabu, 
responsabil de proiect. 

 
10) Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire este 
ataşată online: www.e-licitatie.ro (secţiunea cerere de oferte), www.mefromania.ro şi 
http://www.fonduri-ue.ro/index.php?sectionId=199 
 

11) Criteriile de calificare: 
- Situaţia personală a operatorului economic 
- Situaţia economico-financiară                                                            
- Capacitatea tehnică şi/sau profesională.   
                                                
12) Obiectul contractului: Prestări servicii de consultanţă şi analize pentru 



 2

identificarea şi formularea, prin intermediul unui studiu fundamentat, a direcţiilor 
prioritare de reformă a Politicii de Coeziune a Uniunii Europene post-2013 în 
concordanţă cu nevoile şi priorităţile României, în contextul cadrului economic, social şi 
de politici european. 

 
13) Limba de ofertare: ROMÂNĂ. 
 
14) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: la sediul Ministerului Economiei 

şi Finanţelor, Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale – Bd. Mircea 
Vodă, nr. 44, intrarea C, Sector 3, Bucureşti, CP 030669. 

 
15) Persoana de contact: Alexandra DABU, expert, telefon +40 (021) 

302.52.88. 
 
16) Modul de prezentare a ofertelor: Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar 

al ofertei şi al documentelor care o însoţesc, în original, şi un număr de 3 copii de pe 
acestea, conform prevederilor cuprinse în Fişa de date a achiziţiei. În eventualitatea unei 
discrepanţe între original şi copii va prevala originalul. 
Originalul şi copia /copiile trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă şi vor 
fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanţii autorizat/autorizaţi 
corespunzător să angajeze ofertantul în contract. Orice ştersătură, adăugare, interliniere 
sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana /persoanele 
autorizată /autorizate să semneze oferta.  

Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi fiecare set de copii în plicuri separate, 
marcând corespunzător plicurile cu "ORIGINAL" şi, respectiv, "COPIE". Plicurile se vor 
introduce într-un plic exterior (colet), închis corespunzător şi netransparent.  

Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, 
pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este 
declarată întârziată.  

Clarificări precum şi documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor pot fi 
solicitate la sediul Ministerului Economiei şi Finanţelor – Autoritatea pentru Coordonarea 
Instrumentelor Structurale, Direcţia Asistenţă Tehnică, Bucureşti, Bd. Mircea Vodă, nr. 
44, intrarea C, Sector 3. 

 
 


