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SPECIFICATII TEHNICE 

 
Atribuirea contractului de servicii de consultanta in elaborarea cererii de finantare si a planului de 

afaceri in scopul atragerii unei finantari europene nerambursabile prin POR 2014-2020, AP 2 - 
Îmbunatatirea competitivitatii întreprinderilor mici si mijloci, PI 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea 

capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor 
 
 

I. Informatii generale: 
Achizitorul: SC INVESTIGATII MEDICALE PRAXIS SRL 
Adresa: Municipiul IASI, B-dul Independentei nr.33, judetul Iasi 
Nr. Ordine ORC: J22/857/1997 
Cod fiscal: 9550768 
Detalii de contact: tel. 0232 20 61 80 M: 0752 245226 Fax: 0232 20 61 81 
Email: office@laboratorpraxis.ro    
Persoana de contact: Corneliu Tufescu 

Telefon 0756 049 234  e-mail: licitatii@laboratorpraxis.ro 
 

II. Detalii contract: 
A) Obiectul contractului : servicii de consultanta in elaborarea cererii de finantare si a planului de 
afaceri in scopul atragerii unei finantari europene nerambursabile prin POR 2014-2020, AP 2 - 
Îmbunatatirea competitivitatii întreprinderilor mici si mijloci, PI 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea 
capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor 
B) Tipul contractului: contract de servicii 
C) Valoarea contractului: fara TVA 
D) Tipul procedurii: Procedura competitiva 
E) Impartire pe loturi: NU 
F) Prestarea serviciilor : la sediul solicitantului si la sediul prestatorului 
 
 

III. Valoare estimata a contractului pentru achizitia de servicii de consultanta in elaborarea cererii de 
finantare si a planului de afaceri in scopul atragerii unei finantari europene nerambursabile prin POR 
2014-2020, AP 2 - Îmbunatatirea competitivitatii întreprinderilor mici si mijloci, PI 2.2 – Sprijinirea crearii 
si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor este de: 112.732,5 lei fara tva, 
respectiv 25.000 euro fara tva. 

Curs BNR 24.11.2016, 1 Euro = 4,5093 Lei 
 

mailto:office@laboratorpraxis.ro
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Procedura aplicata: Procedura competitiva conform Ordinului MFE nr.1.284 din 8 august 2016 
privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea 
contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene 
 
Durata contractului: 90 de zile calendaristice pentru elaborarea proiectului la care se adauga termenele 
de plata: 
a. transa 1 în termen de maxim 5 zile de la semnarea contractului de consultanta; 
b. transa 2 în termen de 5 zile de la înregistrarea proiectului la autoritatea contractanta; 
c. transa 3 în termen de 30 zile de la primirea scrisorii de înstiintare cu privire la selectarea spre finantare 
a   proiectului.  
 

IV. Documente de calificare: 
Pentru participarea la procedura se solicita urmatoarele documente considerate cerinte minime de 
calificare si/ sau selectie:  
1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile de conflict de interese, conform Ordonantei de urgenta a 
Guvernului Romaniei nr. 66/2011, art. 13, 14 . (se va prezenta Formular 1) 
Persoanele ce detin functie de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, 
derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:  
 
Nume   Functie in cadrul companiei Functie in cadrul comisiei de 

evaluare 
Cristina Hristodorescu Manager  Presedinte 
Cristian Hristodorescu Reprezentant legal Membru 
Dana Donea Responsabil financiar Membru 
    
 
2. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului  
- Certificat constatator emis de O.N.R.C. din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii : obiectul de 
activitate care sa includa activitatile ce fac obiectul licitatiei, actionarii si administratorii firmei, mentiuni 
cu privire la neincadrarea in prevederile Legii nr. 85/2006.  
Certificatul constatator trebuie sa fie eliberat cu cel mult 30 zile inainte de data de depunere a ofertelor. 
- Pentru persoanele fizice/ juridice straine: Documente edificatoare, traduse legalizat, emise de organisme 
similare care sa dovedeasca o forma de inregistrare, in conformitate cu prevederile din tarile unde 
ofertantii isi au sediul, si care sa contina, cel putin: obiectul de activitate care sa includa activitatile ce fac 
obiectul licitatiei, actionarii si administratorii firmei, mentiuni cu privire la neintervenirea falimentului.  
 
Acesta se va prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila “conform cu originalul” 
semnata si stampilata de reprezentantul legal; 



 
 

B-dul Independenţei nr.33, Iaşi, 700102 
(în intersecţia b-dul Independenţei cu str. Sărărie) 

T 0232 206180 F 0232 206181 M 0752 245226 
        office@laboratorpraxis.ro 
 
 
 

  

  Pag 3 din 7 

 
3. Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, 
indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati (se va prezenta Formular 2). 
 
4. Ofertantii participanti la procedura trebuie sa dispuna de resurse umane strict necesare indeplinirii in 
bune conditii acontractului, astfel se va prezenta o Lista cu expertii propusi (Formular 3) respectiv : 
 

 expert elaborare proiecte 
Cerinte : 
- studii superioare; 
- participarea la minim un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare. 
Se vor prezenta: 
-CV - semnat in original, de catre expert, din care sa reiasa exprienta similara ; 
-diploma studii, în copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”; 
 

 expert financiar  
Cerinte : 
- studii superioare in domeniul economic/financiar; 
- participarea la minim un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare. 
Se vor prezenta: 
-CV - semnat in original, de catre expert, din care sa reiasa exprienta similara ; 
-diploma studii in domeniul economic/financiar, în copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea 
“conform cu originalul”; 
 
Atentie : 
Aceste documente insotesc propunerea tehnica si financiara iar neprezentarea acestora, precum si 
neindeplinirea acestor cerinte conduce la respingerea ofertelor de la procedura. 
Indeplinirea tuturor cerintelor de calificare a ofertantilor conduce la calificarea lor in etapa de selectie a 
ofertelor pe baza criteriului de atribuire si de atribuire a Contractului de furnizare.  

 

V. Modul de prezentare si depunere a ofertei 

Formalitati ce trebuie indeplinite in legatura cu participarea la procedura:  
Adresa la care se depun ofertele: Municipiul IASI, strada Rufeni nr.10, Judet Iasi, cod postal 700304. 
Data limita de depunere a ofertelor: 13.12.2016, ora 12:00 
 
Modalitatea de solicitare a clarificarilor:  
Clarificarile pot fi fi trimise prin email la adresa: licitatii@laboratorpraxis.ro sau depusa la adresa din 
Municipiul IASI, strada Rufeni nr.10, Judet Iasi, cod postal 700304. 
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Data limita de solicitare clarificari: 08.12.2016 
Data limita de raspuns la clarificari: 09.12.2016 
 
Limba de redactare a ofertei: limba romana 
Pentru persoanele fizice/juridice straine, documentele de calificare solicitate care nu sunt redactate in 
limba romana, vor fi prezentate in traducere in limba romana, legalizata. 
In cazul existentei unor discordante in ceea ce priveste oferta depusa, intre limba utilizata a ofertantului si 
cea tradusa in limba romana, va preleva cea in limba romana. 
 
Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile 
 
Numar de exemplare: 1 document ORIGINAL  
Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al propunerii financiare, al propunerii tehnice si al 
documentelor de calificare (formularele atasate) in ORIGINAL,  in plic sigilat, netransparent. 
Plicul trebuie sa fie marcat cu adresa achizitorului si sa aiba mentionat “A NU SE DESCHIDE INAINTE DE 
DATA  de 13.12.2016, ora 12:00" 
Plicul va fi insotit de o Scrisoare de inaintare – Formular 4, care se va prezenta separat, in afara plicului, 
Imputernicire – Formular 5 (daca este cazul) si Copie dupa CI/BI pentru persoana imputernicita (daca 
este cazul) 
 
Oferte Intarziate 
Oferta care este depusa/transmisa la alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita in anuntul 
sau invitatia de participare ori este primita de catre achizitor dupa expirarea datei limita pentru depunere 
se returneaza nedechisa.  
Ofertele sunt declarate intarziate, daca sunt depuse la alta adresa dupa termenul limita pentru depunere, 
respectiv 13.12.2016, ora 12:00 
 

VI. Modul de prezentare a propunerii tehnice 
Propunerea tehnica va fi intocmita astfel incat in procesul de evaluare, informatiile din aceasta sa permita 
identificarea corespondentei cu specificatiile tehnice solicitate in specificatiile tehnice. Neindeplinirea 
oricarei cerinte din documentatia de atribuire, inclusiv din specificatiile tehnice aferent, constituie motiv 
pentru respingerea ofertei ca inacceptabila, respectiv neconforma. 
Propunerea tehnica trebuie sa cuprinda si modelul de contract insusit. 
 

VII. Modul de prezentare a propunerii financiare 
Propunerea financiara trebuie sa contina Formular de oferta – Formular 6  
Propunerea financiara va fi exprimata in euro, cu si fara TVA. 
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Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate 
cu privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de 
achizitie.  
Oferta care nu contine Formularul de oferta – Formular 6  va fi respinsa. Nu se accepta oferte partiale si/ 
sau alternative. Ofertele partiale sau cu variante alternative vor fi eliminate din licitatie ca neconforme.  
Nu se accepta ajustarea pretului. 
Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata 
perioada de valabilitate a ofertei.  
Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare si stampilare. 
In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe locul I, au aceaeasi valoare, achizitorul isi rezerva 
dreptul de a solicita clarificari prin care acestia sa prezinte documente care contin o noua reofertare in 
plic închis. 
Nerespectarea acestor precizari conduce la neconformitatea ofertei si eliminarea ei din procedura. 

 
VIII. Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut 

 
IX. Modalitati de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achizitie si de 

solutionare a contestatiei 
Fiecare Ofertant va fi notificat in scris cu privire la rezultatul licitatiei (evaluarii ofertelor).  
Eventualele contestatii vor fi adresate Achizitorului in termen de maximum 3 zile calendaristice de la 
primirea Notificarii privind rezultatul procedurii.  
Achizitorul va solutiona contestatiile in maximum 3 zile calendaristice de la primire. 
 

 
X. Specificatii tehnice 

Societatea are ca obiect de activitate servicii de investigaţii medicale de inalta calitate. In acest 
sens la acest moment s-a ajuns la a treia generaţie de aparate utilizate pentru analizele efectuate in 
laboratoarele noastre din Iasi si Braila, având doua puncte de recoltare in municipiul Iasi, unul in Hârlau, 
doua in Braila si o echipa de profesionisti dedicaţi excelenţei, formata din 30 de medici, farmacisti, biologi, 
biochimisti, chimisti, asistente de laborator si de medicina generala. 

 
Gama de investigaţii acopera specialitaţile analiza urinei, anatomie patologica, biochimie, biologie 

moleculara, hematologie, imunologie, microbiologie si serologie. Laboratoarele Praxis sunt acreditate 
RENAR cu standardul de calitate ISO 15189 si participa la programe internaţionale de control de calitate. 
 
Activitatile specifice ale firmei constau in: 

1. activitati de laborator de analiza sange; 
2. promovarea utilizarii eficiente a serviciilor de laborator; 
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3. consiliere privind alegerea examinarilor si utilizarea serviciilor funcţie de lista analizelor ce pot fi 
lucrate de catre laborator, metoda, aparatul si reactivii folosiţi pentru efectuarea analizelor 
solicitate; 

4. informarea pacientului cu privire la valori biologice de referinţa pentru toate examinarile precum 
si la limitarile procedurilor de examinare atunci când e cazul; 

5. informarea pacientului cu privire la frecvenţa solicitarilor de examinare; 
6. consiliere privind cazurile clinice individuale prin monitorizarea valorilor de alerta/critice si 

exprimarea raţionamentelor profesionale cu privire la interpretarea rezultatelor examinarilor; 
7. interpretarea de laborator a rezultatelor obţinute si consultanţa de specialitate tuturor 

solicitanţilor. 
 

1. Obiectul contractului 
Avand in vedere necesitatea de dezvoltarea a firmei, dorim accesarea unei finantari europene 

nerambursabile in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 - Imbunataţirea 
competitivitaţii intreprinderilor mici si mijlocii Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea 
capacitaților avansate de producție si dezvoltarea serviciilor. 

In acest context dorim realizarea unei investiții care presupune construirea unui spatiu nou 
pentru desfasurarea serviciilor de analiza a sângelui si dotarea acestuia corespunzator activitatii. 

In acest sens vrem sa contractam serviciile de consultanta in elaborarea cererii de finantare si a 
planului de afaceri in scopul atragerii unei finantari europene nerambursabile. 

Ofertantii vor prezenta modul concret in care se vor realiza toate activitatile necesare prestarii 
serviciilor de elaborare a cererii de finantare si a planului de afaceri in scopul atragerii unei finantari 
europene nerambursabile. 

 
2. Rezultate ce se doresc a fi atinse : 

Prestatorul de servicii trebuie sa asigure indeplinirea urmatoarelor rezultate : 
 elaborarea cererii de finantare in conformitate cu GHIDUL SOLICITANTULUI CONDIȚII SPECIFICE 

DE ACCESARE A FONDURILOR, aferent Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa 
prioritara 2 - Imbunataţirea competitivitaţii intreprinderilor mici si mijloci, Prioritatea de investiții 
2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitaților avansate de producție si dezvoltarea serviciilor, 
Anexa 1 – Formularul cererii de finanțare, cu formularele standard anexate cererii de finantare ; 

 elaborarea planului de afaceri in conformitate cu prevederile GHIDUL SOLICITANTULUI CONDIȚII 
SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR, aferent Programului Operaţional Regional 2014-2020, 
Axa prioritara 2 - Imbunataţirea competitivitaţii intreprinderilor mici si mijloci, Prioritatea de 
investiții 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitaților avansate de producție si dezvoltarea 
serviciilor, Anexa 1.5 – Planul de afaceri si Anexa 1,5,a – Plan de afaceri. Macheta financiara. 

 
3. Oferta se va exprima in euro fara TVA. 

Pretul nu se ajusteaza, ramanend ferm pe toata durata de derulare a contractului. 
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Plata se va efectua in mai multe transe, respectiv: 
a. transa 1 in termen de maxim 5 zile de la semnarea contractului de consultanța; 
b. transa 2 in termen de 5 zile de la inregistrarea proiectului la autoritatea contractanta; 
c. transa 3 in termen de 30 zile de la primirea scrisorii de instiințare cu privire la selectarea spre 

finanțare a   proiectului. 
 

4. Durata contractului: 90 de zile calendaristice pentru elaborarea cererii de finantare si a 
planului de afaceri la care se adauga termenele de plata. 

 

 


