GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
Bucureşti, Bd. Mircea Vodă nr. 44, sector 3, tel. 021.302.52.00, fax. 021.302.52.64

CLARIFICARE NR. 15
Referitor la procedura de atribuire „Servicii de consultanţă pentru identificarea
nevoilor de dezvoltare post 2013” - Anunţ de participare numărul 132441/29.12.2011

Nr.
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Întrebare
Fişa de date, III.2.3) Capacitatea tehnică şi/sau
profesională, Lista principalelor prestări de
servicii similare in ultimii 3 ani, se precizează
următoarele:
Candidatul/Ofertantul (operator economic sau
membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze
experienţa similara prin prezentarea unei liste a
principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani
(calculaţi până la data limita de depunere a
ofertelor), conţinând valori, perioade de prestare,
beneficiari, etc.
Candidatul/ Ofertantul va prezenta cel puţin un
document/ contract/ proces verbal de recepţie care sa
confirme prestarea de servicii în valoare de 1.000.000
euro.
Prin serviciu similar se înţelege acel contract al cărui
obiect şi complexitate este de aceeaşi natură cu
caracteristicile serviciilor contractului pentru care se
organizează prezenta procedură de achiziţie publică.
Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să
clarificaţi şi să detaliaţi proiectele care pot fi acceptate
ca „serviciu similar” în prezenta procedură de achiziţii
publice. În mod concret, vă rugăm să precizaţi dacă
următoarele tipuri de proiecte/servicii pot fi acceptate
ca îndeplinind criteriile de calificare ca „servicii
similar”:
a) Proiect complex de consultanţă şi asistenţă tehnică
în beneficiul unei Autorităţi de Management
pentru Fonduri Structurale şi de Coeziune UE, care
include servicii de consultanţă în management cu
privire
la
implementarea
Programelor

Răspuns
În mod concret, cu excepţia serviciilor
descrise la punctul d) din întrebarea
dumneavoastră, toate celelalte tipuri de
servicii menţionate pot fi acceptate ca
îndeplinind criteriile de calificare ca
„servicii similare”.
Aceste servicii pot fi considerate
experienţă similară pe baza documentelorsuport ce vor fi prezentate de dvs. în
cadrul procedurii de atribuire.
Pentru a demonstra experienţa similară,
ofertantul trebuie să aibă în vedere acele
servicii
„de
aceeaşi
natură
cu
caracteristicile serviciilor contractului
pentru care se organizează prezenta
procedură de achiziţie publică”, fără a se
limita la codurile CPV corespunzătoare
acestora, şi anume:
- Servicii de consultanţă în cercetare şi în
dezvoltare (de exemplu, dar fără a se
limita la: consultanţă în elaborarea de
strategii şi politici de dezvoltare,
evaluarea planurilor şi programelor de
dezvoltare,
prioritizare
obiective
strategice de dezvoltare, planificare
financiară etc.);
- Studii de piaţă şi cercetare economică;
sondaje şi statistici (de exemplu, dar fără
a se limita la: analiză socio-economică,
prognoze, statistici, scenarii, studii de
piaţă, focus-grupuri, interviuri,consultări
parteneriale etc.);
- Servicii pentru evenimente.
Cerinţa de calificare se consideră
îndeplinită dacă valoarea minimă de
1.000.000 euro este atinsă prin cumularea

Operaţionale, inclusiv în domeniul dezvoltării
economice, servicii de organizare evenimente,
servicii de elaborare studii şi cercetări.
b) Proiect complex de consultanţă şi asistenţă tehnică
pentru implementarea programelor operaţionale în
domeniul dezvoltării, care a inclus servicii de
elaborare planuri integrate de sprijin pentru
dezvoltarea regională, creşterea competitivităţii.
c) Proiect de prestări servicii de elaborare studii şi
strategii de dezvoltare pe termen mediu, la nivel
naţional, elaborare de analize detaliate a nevoilor şi
priorităţilor de dezvoltare utilizând metode
cantitative şi calitative.
d) Proiecte de prestări servicii în domeniul creşterii
capacităţii administrative a entităţilor publice
responsabile cu programarea şi gestionarea
instrumentelor structurale (fonduri structurale şi de
coeziune) şi a programelor operaţionale în
domeniul
programării
şi
implementării
programelor operaţionale.
e) Proiect complex de consultanţă şi asistenţă tehnică
care a inclus servicii de organizare evenimente.
f) Proiecte complexe de consultanţă şi asistenţă
tehnică în domeniul prestării de servicii pentru
managementul proiectelor de dezvoltare, cu scopul
de a analiza şi furniza informaţii cu privire la
dezvoltare economică şi socială şi elemente de
sprijin pentru implementarea şi evaluarea
politicilor publice, precum şi fundamentarea
deciziilor de politică publică ce urmează a fi
adoptate pentru următoarea perioadă de
programare.
Înţelegerea noastră este că cerinţa de demonstrare a
experienţei similare prin prestarea servicii similare
care se referă în mod exclusiv la servicii de
„identificare a priorităţilor de dezvoltare 2014-2020”
este restrictivă datorită faptului că 1) în toate Statele
Membre UE, programarea perioadei 2014-2020 este
în stadiu incipient, operatorii economici neavând
posibilitatea de acumulare a experienţei similare în
ultimii trei ani şi 2) programarea perioadei 2007-2013
s-a efectuat în anii 2004-2007, şi anume cu mai mult
2

celor trei tipuri de servicii similare
solicitate.
A se vedea şi răspunsul la Clarificarea 1,
întrebarea 2 deja publicat in SEAP.
În contextul celor reliefate, menţionăm că
este greşit înţeles faptul că serviciile
similare solicitate ca experienţă se referă
la servicii de „identificare a priorităţilor
de dezvoltare 2014-2020”.

de 3 ani înainte de data depunerii ofertelor în prezenta
procedură de achiziţii publice, operatorii economici
neavând nici în acest caz posibilitatea demonstrării
experienţei similare în ultimii 3 ani. Prin urmare, vă
rugăm să luaţi în considerare aceste limitări şi
restricţii în formularea răspunsului la întrebarea de
mai sus.
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