
FIŞA DE DATE A ACHIZI ŢIEI 

SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANT Ă 

I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT 

Denumire oficială: Societatea Naţională NUCLEARELECTRICA S.A. 

Adresă: Strada Polonă, nr. 65, Sector 1 

Localitate: Bucureşti Cod poştal: 010494 Ţara: ROMANIA 

Punct(e) de contact: CRISTINA NAZAREVSCKY 

 

Telefon: 021 203 13 04 

E-mail: cnazarevscky@nuclearelectrica.ro Fax: 021 203 13 15 

Adresa/ele de internet (dacă este cazul): 

Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL): 

Adresa profilului cumpărătorului (URL): www.nuclearelectrica.ro 

Data limita de primire a solicitarilor de clarificari : cu 5 zile lucratoare inainte de data limita de deschidere a ofertelor 
Adresa : sediul autoritatii contractante 
Data limita de trimitere a raspunsului la clarificari : cu 3 zile lucratoare inainte de data limita de deschidere a ofertelor 
 

 

I.2) TIPUL AUTORIT ĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPAL Ă (ACTIVIT ĂŢILE 
PRINCIPALE) 

□ Minister sau orice altă autoritate naţională sau federală, inclusiv 

subdiviziunile regionale sau locale ale acestora 

□ Agenţie/birou naţional sau federal 

□ Colectivitate teritorială  

□ Agenţie/birou regional sau local  

□ Organism de drept public  

□ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie europeană 

� Altele (precizaţi): Societate nationala care desfasoara 

activitati relevante in sectorul de utilitati „Ener gie” 

□ Servicii publice generale 

□ Apărare 

□ Ordine şi siguranţă publică 

□ Mediu 

□ Afaceri economice şi financiare 

□ Sănătate 

□ Construcţii şi amenajări teritoriale 

□ Protecţie socială 

□ Recreere, cultură şi religie 

□ Educaţie 

□ Altele (precizaţi): ————— 

Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante                                              da □ nu � 

Sau, după caz 

□ Producere, transport şi distribuţie de gaz şi de energie 
termică 

� Electricitate 

□ Prospectare şi extragere a gazului şi petrolului 

□ Prospectare şi extragere a cărbunelui şi a altor 
combustibili solizi 

□ Apă 

□ Servicii poştale 

□ Servicii feroviare 

□ Servicii feroviare urbane, de tramvai sau de autobuz 

□ Activităţi portuare 

□ Activităţi aeroportuare 

 

SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 



II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă 

„Servicii de recrutare a unui numar de 5 administrato ri executivi si/sau neexecutivi si, 

dupa caz a directorului general din cadrul S.N. Nuc learelectrica SA aflat ă sub autoritatea 

MECMA ce îşi vor desf ăşura mandatul în vederea asigur ării unei conduceri profesioniste 

şi performante a S.N. Nuclearelectrica SA, în scopul  eficientiz ării func ţionale, dezvolt ării şi  

valorific ării poten ţialului acestei societ ăţi”  

______________________ 

II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor 

a) Lucrări                                   □ B) Produse                                    □ c) Servicii                                      � 

Executare                                 □ 

Proiectare şi executare              □ 

Executarea, prin orice               □ 

mijloace, a unei lucrări, 

conform cerinţelor 

specificate de autoritatea 

contractantă 

Cumpărare                                     □ 

Leasing                                          □ 

Închiriere                                       □ 

Închiriere cu opţiune de                □ 

cumpărare 

O combinaţie între acestea            □ 

Categoria serviciilor:             nr. 22 

ANEXA 2B 

Locul principal de executare 

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

Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de livrare 

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

Cod NUTS  □□□□□□ 

Locul principal de prestare 

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

Cod NUTS RO321 

II.1.3) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor 

Servicii de recrutare a unui numar de 5 administratori executivi si/sau neexecutivi si, dupa caz a 

directorului general din cadrul S.N. Nuclearelectrica SA aflată sub autoritatea MECMA, ce îşi vor 

desfăşura mandatul în vederea asigurării unei conduceri profesioniste şi performante a S.N. 

Nuclearelectrica SA, în scopul eficientizării funcţionale, dezvoltării şi  valorificării potenţialului acestei 

societăţi. 

II.1.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile) 

 Vocabular principal Vocabular suplimentar (după caz) 

Obiect principal 79600000-0 □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 

Obiect(e) suplimentar(e) □□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 

□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 

□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 

□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□ 

II.1.5) Contractul intr ă sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice                da □ nu � 

II.1.6) Împăr ţire în loturi  (pentru precizări privind loturile utilizaţi                                                      da □ nu � 

II.1.7) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                                                              da □ nu � 

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 

II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul (inclusiv, după caz, toate loturile şi toate opţiunile) 

Conform Caiet de sarcini  

După caz, valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): 15.000                                       Monedă: EUR 

II.2.2) Opţiuni  (după caz)                                                                                                                        da □ nu � 

 

 



II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINAL IZARE 

Durata : Durata contractului va fi stabilita in functie de durata relevanta propusa de operatorul economic ce va fi 

declarat castigator, dar in nici un caz nu va putea depasi 6  luni de la data semnarii contractului de achizitie publica  

 

II.4) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI 

II.4.1. Ajustarea preţului contractului                                                                                                    da □ nu � 

 

SECŢIUNEA III: INFORMA ŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE 

III.1) CONDI ŢII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz) 

III.1.1.a) Garanţie de participare                                                                                                          da � nu □ 
Garanţia de participare este de 2.000 lei. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si va avea o valabilitate de 90 zile 
de la data limita de depunere a ofertelor.Garantia de participare se poate constitui prin: - scrisoare de garantie bancara in 
favoarea autoritatii contractante cu o valabilitate egala cel putin cu valabilitatea ofertei, Formular III.1.1.a) , (in original); - 
ordin de plata in contul autoritatii contractante: RO94RNCB0072049718520001, BCR sect.1, vizat de banca ofertantului, 
(în copie); - orice alt instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari (în 
original) si cu o valabilitate egala cel putin cu valabilitatea ofertei. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă ca plata 
garanţiei se va executa : 
necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. 
Documentul care dovedeste constituirea garantiei de participare se va anexa la scrisoarea de inaintare, separat de 
coletul / plicul cu oferta.  
Ofertantii ce se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform OUG 27/2006 si Legii 346/2004 au dreptul 
de a constitui garantie de participare in cuantum redus cu 50%.Pentru a beneficia de acest drept trebuie sa includa in oferta 
Formularul III.1.1.1. . 
 
III.1.1.b) Garanţie de bună execuţie                                                                                                     da � nu □ 

- 10% din valoarea contractului, fara TVA 
Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila si se constituie sub forma de scrisoare de garantie bancara de 

buna executie, Formular III.1.1.b)   sau  prin alt instrument de garantare, emis in conditiile legii de o societate bancara sau 
de o societate de asigurari. 

Ofertantii ce se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform OUG 27/2006 si Legii 346/2004 
si este declarat castigator beneficiaza si de reducerea cu 50% a garantiei de buna executie. 

Durata de valabilitate a garantiei de buna executie : cu 30 de zile mai mare decat durata de valabilitate a contractului 
III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante : 

Surse proprii ale S.N.Nuclearelectrica SA 

III.1.3) Forma juridic ă pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul  (după caz) 

Ofertantii vor prezenta o lista cu subcontractantii si specializarea acestora, precum si partea / partile din contract ce urmeaza 

sa fie indeplinite de acestia (formular III.2.3.7 ). Subcontractantii nu vor putea efectua mai mult de 20% din contractul de 

prestari servicii 

III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale (după caz)                                da □ nu � 

III.1.5. Legislaţia aplicabilă 
Ordonanta de Urgenta nr 109 /2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice 
 

 

III.2) CONDI ŢII DE PARTICIPARE 

III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în registrul comerţului 

sau al profesiei 

III.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului: 

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) 
(după caz): 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor 
menţionate: 



Declaraţie pe proprie raspundere, privind 
condamnarile din ultimii 5 ani  

Se va completa Formularul III.2.1.a.1 

Declaraţie pe proprie raspundere privind 
indeplinirea obligatiilor de plata a 
impozitelor, taxelor, contributiilor de 
asigurari sociale, etc 

Se va completa Formularul III.2.1.a.2. si se vor anexa: 
a) pentru persoane juridice/fizice romane  
■ certificat de sarcini fiscale, emis de catre organele competente ale 
Ministerului Finantelor Publice, privind plata obligatiilor bugetare catre 
bugetul general consolidat, din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in 
luna anterioara celei in care se depune oferta 
■ certificat de sarcini fiscale, emis de catre organele competente ale 
Administratiei Publice Locale, privind plata obligatiilor bugetare catre 
bugetul administratiei publice locale, din care sa rezulte situatia obligatiilor 
scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta 
b) pentru persoane juridice / fizice straine 
■ documente care sa ateste ca ofertantul si-a achitat obligatiile fata de 
bugetul de stat si cel local din tara sa, insotite de traducerea autorizata in 
limba romana. 
Se vor prezenta în original sau copie legalizată sau copie “conform cu 
originalul” sau copie conform cu originalul. 

Certificat de participare la procedura cu 
oferta independenta 

Se va completa Formularul  III.2.1.a.3 

Declaratie privind calitatea de participant la 
procedura 

Se va completa Formularul III.3.2.1 a.5  

Declaratie pe proprie raspundere privind 
conflictul de interese 

Se va completa Formularul III.2.1.a.4 
In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de 
decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: 
Director DDS – Dumitru Dina ( pentru Director General ) 
Director Economic – Ec. Elena Negulici 
Comisia de evaluare: 
 Letitia Hrebenciuc, Cristina Nazarevscky, Ana Maria Matache. 

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) 

(după caz): 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor 

menţionate: 

1. - pentru persoane juridice/fizice romane:  

Certificat constatator emis de Oficiul 
Registrului Comerţului, sau orice alt 
document similar. 
2. - pentru persoane juridice/fizice straine:  
Document care dovedeste o forma de 
înregistrare / atestare ori apartenenţa din 
punct de vedere profesional 

Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii 
Pentru a fi luat in considerare, documentul / certificatul 
- va contine informatii din care sa reiasa obiectul de activitate al operatorului 
- se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea 
“conform cu originalul”, 
- va fi emis cu max. 30 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor 
- va fi insotit de traducere autorizata in limba romana, daca este emis intro
limba straina. 
- obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/ codurile CAEN din 
certificatul constatator 

NOTA 
In situatia in care operatorul economic clasat pe primul loc a prezentat copie 
lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” a certificatului, acestuia i se va 
solicita prezentarea documentului in original  sau copie legalizata inainte de 
emiterea raportului final al procedurii. 

III.2.2) Capacitatea economică şi financiară:  

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) 
(după caz): 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor 
menţionate: 

Informatii privind capacitatea economica a)Informatii generale, declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani 

Cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani trebuie sa fie egala cu 200.000 EUR 

Se va prezenta formularul III 2.2.1 , din sectiunea III in original 

b) Lichiditatea generala = (active circulante/datorii curente) x100, sa fie 
mai mare decat 100% 
Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere 
c) Se va prezenta o copie semnata si stampilata pentru conformitate cu 
originalul a bilantului la 31.12.2010 si in cazul in care legislatia din statul 
in care ofertantul isi are resedinta prevede acest lucru, bilantul la 
30.06.2011 vizat de organele in  drept din statul in care ofertantul isi are 
resedinta 

III.2.3) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 



Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) 
(după caz): 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor 
menţionate: 

Informatii privind capacitatea tehnica a)Declaratie privind lista contractelor similare (de recrutare 
manageri/administratori la firme din sectorul public sau privat, inclusiv in 
domeniul energetic) prestate in ultimii trei ani , continand valori , perioade de 
prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati 
contractante, companii de stat sau clienti privati, cu o cifra de afaceri cel 
putin egala cu 100.000.000 EUR 
Se va prezenta formularul III 2.3.1 S  din  sectiunea III , in original 
Prestarile de servicii se vor confirma prin prezentarea unor 
certificate/documente/ procese verbale de receptie emise sau contrasemnate 
de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care 
beneficiarul este un client privat si din motive obiective , operatorul 
economic nu are posibilitatea obtinerii unor certificari / confirmari din partea 
acestuia , demonstrarea prestarilor de servicii se va realiza printr-o declaratie 
pe proprie raspundere a ofertantului  
b) Declaratie privind componenta echipei de proiect:  
Fiecare expert cheie propus pentru acest proiect trebuie sa faca dovada 
experientei in segmentul de recrutare personal  de conducere (executive 
search) de cel putin 5 ani 
Se va completa o lista cu expertii propusi pentru implementarea proiectului 
(formular III.2.3.4  din sectiunea III). Cerinta minima : 2 experti cheie 
Se va prezenta CV in format european pentru fiecare expert (formularul 
III.2.3.4.1) la care se vor anexa copii dupa diplome, calificari, etc 
Pentru fiecare membru al echipei propus se va depune o declaratie de 
exclusivitate si disponibilitate (conform formularului III.2.3.4.2 din sectiunea 
III) 
Aceeasi persoana nu poate face parte din doua sau mai multe echipe 
prezentate pentru acest proiect de doi sau mai multi ofertanti concurenti 
c) se va prezenta o lista cu cel putin 3 persoane de contact din cadrul a trei 
societati distincte , care pot da referinte (clienti activi cu profil similar cu cel 
al SNN SA) pentru fiecare expert care a prestat servicii de recrutare pentru 
pozitii de top management. Se vor mentiona numele si detaliile de contact 
pentru obtinerea de referinte , pe care autoritatea contractanta le poate 
contacta pentru a verifica veridicitatea informatiilor furnizate de ofertant 
  

III.2.4) Standarde de asigurare a calităţii: Nu este cazul 

III.2.6) Contracte rezervate (după caz)                                                                                                  da □ nu � 

Contractul este rezervat unor ateliere protejate                                                                                                      □ 

Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de ocuparea forţei de muncă protejate                         □ 

 

SECŢIUNEA IV: PROCEDUR Ă 

IV.1) CRITERII DE ATRIBUIRE 

IV. 1.1) Criterii de atribuire  (bifaţi rubrica sau rubricile corespunzătoare) 

Preţul cel mai scazut                                                                                                                                        □ 

sau 

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico -economic în ceea ce priveşte  factorii de                             � 

evaluare enuntati mai jos 
Factor de evaluare Punctaj Modalitate de acordare a punctajului 
1.Expertiza echipei 80 Expertiza echipei care va participa in cadrul acestui proiect (calificarea 

pe care fiecare membru al echipei o are, in vederea oferirii de servicii 
specializate in recrutarea de personal de conducere) concretizata prin 
numarul de pozitii de top management (prin poz. de top management se 
intelege : Director General; Director regional, Chief Executiv Officer, 
Director de Tara, sau alte pozitii similare) recrutate in perioada 2009-
2011 
Ofertantul va desemna doar doi consultanti (membrii ai echipei de 
experti desemnata pentru executarea contractului) pentru care va fi 
evaluata expertiza   

1)proiecte regionale de recrutare desfasurate in Europa 
(inclusiv Rusia si Turcia)  in perioada 2009-2011  - 10 puncte 

Nota : un „proiect regional de recrutare” este definit prin aria de cautare a 



candidatilor care trebuie sa cuprinda minim 3 tari in care se face efectiv 
cautarea candidatului. Proiecte regionale de recrutare desfasurate in 
Europa (inclusiv Rusia si Turcia) includ proiectele pentru care  
operatorul economic a desfasurat cautarea candidatilor in tari din aceasta 
regiune (indiderent de nationalitatea clientului pentru care s-a desfasurat 
recrutarea) 
Se va realiza un clasament al numarului de pozitii de top management 
recrutate in Europa (inclusiv Rusia si Turcia) – 2009-2011 – pentru 
primii 5 operatori economici, iar punctajul va fi acordat astfel: 
10 puncte – locul 1 (pentru oferta care prezinta cel mai mare numar de 
pozitii de top management din cadrul unor proiecte regionale de recrutare 
in Europa (inclusiv Rusia si Turcia) in perioada de referinta : 2009-2011 
8 puncte – locul 2  
6 puncte –locul 3 
4 puncte – locul 4 
2 puncte – locul 5 
 
Operatorul economic va detalia aceste informatii conform tabelului: 

Nr Nume  
expert 

anul companie 
client(inclusiv 
detalii de 
identificare –
nume 
complet, 
adresa, pers 
de contact 

Industrie tarile din 
Europa 
(inclusiv 
Rusia si 
Turcia) in 
care a fost 
desfasurata 
cautarea 
candidatilor 

Pozitie 

1       
Nota : o pozitie recrutata se poate regasi o singura data in lista/tabel, 
indiferent daca in cadrul proiectului (oferire a serv specializate in 
recrutarea de personal de conducere pentru compania beneficiara) au 
participat ambii consultanti care fac parte din echipa propusa pentru 
implementarea prezentului proiect 
 
Operatorii care nu se regasesc in clasament vor primi 0 puncte la acest 
factor de evaluare 
2) in companii de productie de energie electrica, a caror productie 
include si  energie electrica realizata prin procedee nucleare 
(operarea de centrale nucleare) - 50 puncte 
Se va realiza un clasament al numarului de pozitii de top management 
recrutate pentru companii de  productie de energie electrica a caror 
productie include si energie electrica realizata prin procedee nucleare 
(operare de centrale nucleare) , in perioada de referinta (2009-2011) , 
pentru primii 5 operatori economici, iar punctajul va fi acordat astfel: 
50 puncte – locul 1 (pentru oferta care prezinta cel mai mare numar de 
pozitii de top management recrutate in industria de care apartine 
compania pentru care se ofera serviciile de recrutare,  in perioada de 
referinta ( 2009-2011) 
40 puncte – locul 2  
30 puncte –locul 3 
20 puncte – locul 4 
10 puncte – locul 5 
 
 
Operatorul economic va detalia aceste informatii conform tabelului: 

Nr Nume  
expert 

anul companie 
client(inclusiv 
detalii de 
identificare –
nume 
complet, 
adresa, pers 
de contact 

Industrie tara Pozitie 

1       
 
Nota : o pozitie recrutata se poate regasi o singura data in lista/tabel, 
indiferent daca in cadrul proiectului (oferire a serv specializate in 
recrutarea de personal de conducere pentru compania beneficiara) au 
participat ambii consultanti care fac parte din echipa propusa pentru 
implementarea prezentului proiect 



Operatorii care nu se regasesc in clasament vor primi 0 puncte la acest 
factor de evaluare 
3) proiecte de recrutare desfasurate in Romania – 25 puncte 
Se va realiza un clasament al numarului de pozitii de top management 
recrutate in Romania in perioada 2009-2011 pentru primii 5 operatori 
economici, iar punctajul va fi acordat astfel: 
25 puncte – locul 1 (pentru oferta care prezinta cel mai mare numar de 
pozitii de top management interimar recrutate in Romania perioada de 
referinta - 2009-2011) 
20 puncte – locul 2  
15 puncte –locul 3 
10 puncte – locul 4 
5 puncte – locul 5 
Operatorul economic va detalia aceste informatii conform tabelului: 

Nr Nume  
expert 

anul companie 
client(inclusiv 
detalii de 
identificare –
nume 
complet, 
adresa, pers 
de contact 

Industrie Pozitie 

1      
 
Nota : o pozitie recrutata se poate regasi o singura data in lista/tabel, 
indiferent daca in cadrul proiectului (oferire a serv specializate in 
recrutarea de personal de conducere pentru compania beneficiara) au 
participat ambii consultanti care fac parte din echipa propusa pentru 
implementarea prezentului proiect 
Operatorii care nu se regasesc in clasament vor primi 0 puncte la acest 
factor de evaluare 
NOTA : este permisa mentionarea unei pozitii de top management 
(respectiv a mai multor pozitii de top management la mai multi subfactori 
dintre cei enumerati la pct 1-5 de mai sus, in masura in care aceasta 
(acestea) indeplineste (indeplinesc) caracteristicile relevante precizate  
 

2. pretul ofertat 20 Se va realiza un clasament al celor mai mici preturi ofertate pentru 
primele 5 companii iar punctajul va fi acordat astfel: 
20 puncte – locul 1 (pentru oferta care prezinta cel mai mic pret) 
16 puncte – locul 2  
12 puncte –locul 3 
8 puncte – locul 4 
4 puncte – locul 5 
Operatorii care nu se regasesc in clasament vor primi 0 puncte la acest 
factor de evaluare 
 

Stabilirea ofertei castigatoare 
 

Oferta castigatoare va fi oferta cu cel mai bun punctaj total. 
In cazul in care mai multi ofertanti obtin acelasi punctaj va fi declarat castigator ofertantul care a obtinut punctajul cel mai 
mare   pentru factorul : expertiza echipei 
 
Nota : Evaluarea se va face pe baza datelor prezentate de fiecare operator economic in Formularul IV.4.1.2  si in 
documentele depuse in oferta. Fiecare operator va trebui sa prezinte copii conforme cu originalul dupa documentele 
relevante pentru verificarea conformitatii cu cele declarate in oferta. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita 
informatii suplimentare oricaror autoritati , entitati sau persoane, pentru verificarea conformitatii celor declarate in oferta 
 
 

 

IV.3) INFORMA ŢII ADMINISTRATIVE 

IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă (după caz) : nu este cazul 
_________________________________________________________________________________________ 

IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract                                da □ nu � 

IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta :  

ES   BG   CS   DA   DE   ET   EL   EN   FR   IT   LV   LT   HU   MT   NL   PL   PT   RO   SK   SL   FI   SV 



 □     □      □      □      □      □      □     □      □     □     □      □      □      □      □      □      □     �      □     □     □     □ 

IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta  

durata: 90  zile (de la termenul limită de depunere a ofertelor) 

 

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 
Se va prezenta ca document separat, parte a ofertei. 
Va conţine un comentariu, articol cu articol al Caietului de Sarcini, prin care sa se demonstreze corespondenta propunerii 
tehnice cu cerintele conţinute in Caietul de Sarcini 
Ofertantul va include in propunerea tehnica: 
- Lista personalului propus pentru prestarea serviciilor – Formular nr III.2.3.4 din sectiunea III 
- CV –urile expertilor propusi – Formular III.2.3.4.1 din sectiunea III 
- informatiile solicitate in vederea acordarii punctajului ofertei – Formular nr.IV.4.1.2 din sectiunea III .   
- Declaratie de exclusivitate si disponibilitate pentru fiecare expert propus – Formular nr III.2.3.4.2 din sectiunea III 
- Declaratie privind respectarea conditiilor de munca si protectia muncii – Formular nr.IV.4.1.1 din sectiunea III 
 
 

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 
a) In oferta se vor include toate cheltuielile necesare prestarii serviciilor de recrutare 
Se vor completa Formularul IV.4.2.S – Formular de oferta si Formularul IV.4.2.1 – Detaliere pret oferta/ preturi pe fazele 
proiectului. 
NOTA : preturile ofertate vor include toate costurile preconizate a fi suportate de fiecare operator economic (ca de ex : 
costuri aferente traducerilor, legalizarilor, cheltuieli de transport, cazare) 
Pretul ofertat nu contine TVA 
b) Nu se accepta oferte partiale.  
c) Ofertele se vor prezenta în  LEI si echivalent in EURO la cursul de schimb EUR/ LEU al BNR, valabil cu doua zile inainte 
de data depunerii ofertelor 
Pretul contractului va fi ferm in lei pe toata durata de derulare 
d) Reguli de impozitare : 
Pentru orice achiziţie de servicii se aplica regulile de impozitare conform Codului fiscal în România in vigoare la data 
prestarii serviciilor 
OBS : in cadrul propunerii financiare ofertantii vor prezenta obligatoriu toate eventualele observatii/ obiectiuni la 
proiectul de contract, autoritatea contractanta rezervandu-si dreptul de respinge oferta ca neconforma, daca obiectiunile 
la contract sunt inacceptabile 
Ofertantul castigator nu are dreptul de a solicita modificarea clauzelor contractuale la care nu a prezentat obiectiuni in 
propunerea financiara 
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei 

(1) Operatorul economic are obligaţia de a depune oferta la sediul Socitatea Nationala Nuclearelectrica (SNN) SA , adresa : 
strada Polona nr 65, sector 1, Bucuresti, Cod poştal: 010494 
Oferta poate fi transmisa prin posta sau depusa direct de catre ofertant la Registratura SNN SA . 
(2) Ofertele se vor depune in 2 (doua) exemplare,un exemplar in original si unul in copie astfel: 
a)  Fiecare exemplar va fi insotit de un opis al documentelor incluse separat pe cele trei sectiuni: documente de calificare, 
propunere tehnica, propunere financiara. Opisul va contine informatii despre numarul de pagini al fiecarui document si 
pagina curenta unde se gaseste. Fiecare exemplar va fi semnat de ofertant pagina cu pagina. Paginile vor fi numerotate de la 1 
la n pe fiecare sectiune. 
b)  Documentele de calificare, propunerile tehnice si propunerile financiare se introduc in plicuri separate, sigilate, marcate 
cu antetul ofertantului si denumirea continutului, care se vor include intr-un plic exterior pe care se va scrie :  
“Societatea Nationala Nuclearelectrica SA, Bucuresti, str. Polona nr. 65, Sector 1; In atentia: Cristina Nazarevscky, tel. 
contact: 021/203.13.04; Procedura de achizitie:  “Servicii de recrutare de personal ”;   
 A nu se deschide inainte de 31.05.2012 ( se vor trece data si ora mentionate la paragraful c) de ma jos) 
c) Data limita pentru depunerea ofertei : 31.05.2012, ora 10:00 
Data sedintei de deschidere a ofertelor : 31.05.2012 , ora 11:00 
d)  Separat de plicul ofertei vor fi prezentate urmatoarele documente:  
    - Scrisoarea de inaintare. Se va completa in 2 ex. Formularul IV.4.3.1  (va avea numar de inregistrare / data emitere, 
stampila emitentului si se va specifica clar numele si functia persoanei care semneaza). La prezentarea ofertei scrisoarea de 
inaintare se inregistreaza la Autoritatea contractanta inscriindu-se si ora. Un exemplar se preda ofertantului. 
   - Documentul/documentele care dovedesc constituirea garantiei/garantiilor de participare 
   - Daca este cazul, Imputernicirea/Imputernicirile scrise, semnate de catre reprezentantul legal al fiecarui ofertant (aceeasi 
persoana care a semnat oferta) insotite de copii ale actelor de identitate ale imputernicitilor. Se va completa Formularul 
IV.4.3.2.  
(3) Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către 



autoritatea contractantă (90 de zile de la depunere). 
(4) Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborarii si prezentarii ofertei sale, precum şi a documentelor care o 
însoţesc, iar autoritatea contractantă nu va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru costurile respective. 
(5) Se considera oferta intarziata oferta depusa/ transmisa la alta adresa decat cea indicata la pct (1) de mai sus ori care este 
primita de catre autoritatea contractanta dupa expirarea datei si orei limita pentru  depunere , precizata la pct 2 (c) de mai sus 

 

SECŢIUNEA VI: INFORMA ŢII SUPLIMENTARE 

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz)                                                                          da □ nu � 

VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finanţat din fonduri comunitare                   da □ nu � 

VI.3) ALTE INFORMATII  (după caz) 

Posibilitatea retragerii ofertei 
a) Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru 

depunerea ofertelor si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens 
b) In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta depusa deja acesta are obligatia de a 

asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de catre autoritatea contractanta pana la data 
limita de depunere a ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei modificarile trebuie prezentate in 
plic inchis cu mentiunea „MODIFICARI” 

c) Ofertantul nu are dreptul de a a-si retrage sau modifica oferta dupa expirarea datei limita pentru 
depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii de la procedura de atribuire si a pierderii garantiei de 
participare 

 



 


