CLARIFICARI NR. 1
Referitoare la
ANUNŢUL
privind cererea de ofertă pentru servicii de consultanţă în procesul de privatizare
a Societatii Complexul Energetic Hunedoara S.A. (“Anunt”)

Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. aduce la cunostinta Consultantilor interesati
solicitarile de clarificare primite, precum si raspunsul la acestea.Termenii utilizati in continuare
cu initiala majuscula vor avea intelesul atribuit acestora prin Anunt.
Intrebare 1. Legat de modul de prezentare a dovezilor privind indeplinirea criteriilor de
selectare, va rugam sa clarificati daca declaratiile pe propria raspundere care, conform
indicatiilor documentatiei de preselectie, trebuie autentificate notarial, pot contine doar
confirmarea indeplinirii criteriilor de preselectie, sau trebuie sa contina informatii concrete
privind modul in care aceste criterii sunt indeplinite (de exemplu nominalizarea clientilor,
prezentarea cifrelor de afaceri obtinute etc.)
Raspuns: In aceasta etapa a Proiectului (preselectarea Consultantilor si stabilirea listei scurte),
declaratiile pe proprie raspundere, autentificate notarial, pot contine doar confirmarea
indeplinirii criteriilor de selectare. In cuprinsul declaratiilor pe proprie raspundere se va
specifica explicit care dintre criteriile alternative prevazute la pct. (i) si (ii) din Anunt este
indeplinit de fiecare Consultant, cumulativ cu criteriul prevazut la pct. (iii) din Anunt. In aceasta
etapa a Proiectului, este suficient daca in cuprinsul declaratiilor pe proprie raspundere se
regaseste efectiv textul criteriilor de selectare indeplinite de Consultant, asa cum este acesta
specificat in Anunt.
Intrebare 2. Referitor la documentele doveditoare care trebuie prezentate in sprijinul dovedirii
indeplinirii criteriilor de preselectie (in etapa de preselectie sau ulterior in etapa de selectie), va
rugam sa precizati urmatoarele:
Intrebare 2.1. Care sunt documentele justificative pentru demonstrarea nivelului cifrei de afaceri
(de exemplu bilant?)
Raspuns: Consultanţii preselectaţi, care vor primi scrisori de invitaţie, pot participa la
procedura de selecţie, achizitionand Caietul de Sarcini si formuland o oferta corespunzatoare. In
Caietul de Sarcini sunt incluse informatii detaliate cu privire la documentele necesare pentru
participarea cu oferta la procesul de selectie (inclusiv documentele justificative pentru dovedirea
indeplinirii criteriilor de selectare prevazute in Anunt).
Intrebare 2.2. In cazul bilantului, acesta trebuie auditat?
Raspuns: Se va avea in vedere raspunsul prevazut la pct. 2.1 de mai sus.
Intrebare 2.3. Va rugam sa confirmati faptul ca in cazul unor companii straine, este suficienta
prezentarea unei scrisori originale de confirmare din partea auditorului (neexistand un alt
document “original”)
Raspuns: Se va avea in vedere raspunsul prevazut la pct. 2.1 de mai sus.

Intrebare 2.4. In cazul unor companii inregistrate in Romania, bilantul se depune numai in
format electronic, semnat digital. Care este in acest caz documentul “original” care va trebui
prezentat?
Raspuns: Se va avea in vedere raspunsul prevazut la pct. 2.1 de mai sus.
Intrebare 2.5. Care sunt documentele justificative pentru demonstrarea experienţei similare? Va
rugam sa precizati daca este suficienta prezentarea unor fise de experienta similara completate
de catre ofertant sau, daca nu, ce alte documente sunt solicitate.
Raspuns: Se va avea in vedere raspunsul prevazut la pct. 2.1 de mai sus.
Intrebare 2.6. In cazul in care se solicita prezentarea unor fise de experienta similara, exista un
anumit format care trebuie respectat sau acesta este la latitudinea ofertantului?
Raspuns: Se va avea in vedere raspunsul prevazut la pct. 2.1 de mai sus.
Intrebare 2.7. Cu privire la dovedirea cuantumului unor tranzactii similare asistate de catre
ofertant, va rugam sa precizati modalitatea de demonstrare a acestei valori, in conditiile in care
consultantul nu este parte din contractul pe care l-a intermediat/asistat si astfel nu are acces la o
valoare certificata a tranzactiei.
Raspuns: Se va avea in vedere raspunsul prevazut la pct. 2.1 de mai sus.
Intrebare 3. In cadrul precizarii: “Documentele solicitate conform celor de mai sus vor fi depuse
în original, in limba romana sau, dupa caz, in limba engleza, insotite de traducerea în limba
romana, legalizata la un notariat public din Romania.”, sintagma „conform celor de mai sus”
face referire doar la paragraful imediat anterior („De asemenea, Consultantii vor prezenta
documente doveditoare cu privire la faptul ca sunt autorizati sa presteze servicii de consultanta
in legatura cu Proiectul (documentele doveditoare constau, in aceasta etapa, in prezentarea de
certificate constatatoare emise de Oficiul Registrului Comertului, eliberate cu cel mult 30 de zile
inainte de data depunerii expresiei de interes, pentru Consultantii persoane juridice romane,
respectiv documente echivalente emise in tara de origine a Consultantilor persoane juridice
straine)”, sau se refera si la toate documentele justificative pentru demonstrarea indeplinirii
criteriilor de selectare (i), (ii) si (iii).
Raspuns: Sintagma „conform celor de mai sus” se refera atat la documentele doveditoare cu
privire la faptul ca potentialii Consultanti sunt autorizati sa presteze servicii de consultanta in
legatura cu Proiectul (certificate constatatoare sau documente echivalente), cat si la
documentele justificative care atesta indeplinirea criteriilor de selectare prevazute la pct. (i), (ii)
si (iii).
Intrebare 4. Referitor la cerinta “Documentele solicitate conform celor de mai sus vor fi depuse
în original, in limba romana sau, dupa caz, in limba engleza, insotite de traducerea în limba
romana, legalizata la un notariat public din Romania.”, va rugam sa confirmati faptul ca se
accepta prezentarea documentului original in orice limba, atata timp cat este insotit de
traducerea legalizata in limba romana.
Raspuns: Precizam ca se accepta prezentarea documentului original in orice limba, atat timp
cat acesta este insotit de traducerea legalizata in limba romana.

