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Oferta noastră de servicii de consultanţă și asistență în domeniul achizițiilor publice pentru realizarea 

procedurilor de achiziții publice necesare implementării unui proiect integrat de investiţii pentru 

sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii & instalata electrice, de ventilare şi tratare a aerului 

& infrastructura de fluide medicale, finantat prin POIM 2014-2020 Axa 9, O.S. 9.1 Creşterea capacităţii 

de gestionare a crizei sanitare COVID-19 – Apel: Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești 

publice care utilizează fluide medicale, este următoarea: 

 

Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice aferente proiectului: 

 Întocmirea și/sau analiza (în funcție de caz) a conținutului documentației de atribuire: Fișa de date, 
model de contract, model de formulare, caiet de sarcini, document tip DUAE; 

 Asistență pentru lansarea procedurilor și încarcarea tuturor documentelor aferente în SEAP; 

 Asistență la formularea răspunsurilor la solicitările de clarificări și a punctelor de vedere din partea 
autorității contractante în eventualitatea depunerii unei contestații; 

 Verificarea tehnico-economică a tuturor ofertelor depuse la proceduri prin experți cooptați și întocmirea 
rapoartelor de evaluare aferente; 

 Asistență la întocmirea/verificarea rapoartelor de evaluare, solicitărilor de clarificări, raportului de 
progres, comunicărilor, contractului și orice alte documente necesare finalizării dosarului de achiziție 
final (de ex: scrisoare de bună execuție). 

 

Valoarea serviciilor de consultanță în domeniul achizițiilor publice este de 60.000 Lei plus TVA. 

Modalitatea de plata: 

 60.000 lei plus TVA in termen de 30 zile de la emiterea dupa receptia serviciilor prestate. 

 

Pentru orice nelămuriri sau detalii suplimentare vă stăm la dispoziție! 

Cu stimă, 

Radu Onofrei - Director General 

RomActiv Business Consulting SRL 

Str. Maria Rosetti, Nr. 34, Parter, Sector 2, Bucuresti 

T/F: 021 210 4349 | F: 0372 870 806 | M: 0722 612 314 

Email: radu.onofrei@romactiv.ro | Web: www.romactiv.ro 
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