CLARIFICARI 2
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. In cazul declaratiilor emise intr-o alta tara in care limba engleza nu este limba
materna, va rog sa ne precizati daca este suficient ca declaratiile pe propria raspundere sa fie
redactate bilingv (in limba tarii respective si in limba engleza) urmand sa organizam si sa
depunem, in vederea selectarii Consultantilor preselectati, atat originalele cat si traduceri
legalizate in limba romana a respectivelor declaratii.
Raspuns: In cazul declaratiilor emise intr-o alta tara in care limba engleza nu este limba
materna, este suficient daca declaratia pe proprie raspundere se redacteaza in limba materna a
ofertantului, care se va prezenta in original, insotita de traducerea legalizata in limba romana.
Traducerea legalizata se va prezenta, de asemenea, in original.
Intrebare 2. In ceea ce priveste declaratiile pe propria raspundere care trebuie date in legatura
cu criteriile de selectare mentionate la punctele (i), (ii) din Anunt, va rog sa ne precizati daca
este necesar sa mentionam in textul declaratiei pe propria raspundere toate proiectele in care am
fost implicati in calitate de consultanti, sau este suficient ca aceste proiecte sa fie mentionate
intr-o anexa la declaratia respectiva.
Raspuns: In aceasta etapa a Proiectului (preselectarea Consultantilor si stabilirea listei scurte),
declaratiile pe proprie raspundere, autentificate notarial, care trebuie date in legatura cu
criteriile de selectare mentionate la punctele (i), (ii) din Anunt 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. Nu este necesar ca in textul declaratiilor pe proprie raspundere sau in anexa
la declaratiile pe proprie raspundere sa se detalieze toate proiectele in care consultantii au fost
implicati.
Consultantii trebuie sa aiba in vedere ca in Caietul de Sarcini se vor solicita documente
justificative care trebuie sa confirme declaratiile pe proprie raspundere prezentate in aceasta
etapa.
Intrebare 3 . In ceea ce priveste cerinta mentionata la punctul (iii) din Anunt, va rugam sa ne
precizati daca este necesar sa depunem copii legalizate si certificate dupa situatiile financiare
ale fiecarei societati care participa la procesul de preselectare al consultantilor.

Raspuns: Dupa cum se precizeaza in mod expres in Anunt, nu este necesara prezentarea in
aceasta etapa a unor copii legalizate si certificate dupa situatiile financiare ale fiecarei societati
care participa la procesul de selectare al Consultantilor. In aceasta etapa a Proiectului, TOATE
criteriile de preselectare prevazute la punctele (i), (ii) si (iii) din Anunt pot fi dovedite prin
prezentarea de declaratii pe proprie raspundere, autentificate notarial.
Intrebare 4 . In cazul unui consortiu, va rog sa ne precizati daca fiecare membru al consortiului
va trebui sa depuna cate o declaratie cu privire la indeplinirea criteriilor de selectare mentionate
la punctele (i), (ii) si (iii) din Anunt sau este necesara o declaratie comuna a consortiului in
legatura cu indeplinirea criteriilor mentionate la punctele (i), (ii) si (iii) din Anunt.
Raspuns: In cazul unui consortiu, membrii acestuia pot opta pentru oricare dintre cele doua
variante, respectiv: (a) fiecare membru al consortiului va depune cate o declaratie cu privire la
indeplinirea criteriilor de selectare mentionate la punctele (i) si/sau (ii) si (iii) din Anunt; sau (b)
toti membrii consortiului vor depune o declaratie comuna in legatura cu indeplinirea criteriilor
de selectare mentionate la punctele (i) si/sau (ii) si (iii) din Anunt. In toate cazurile, din textul
declaratiilor pe proprie raspundere, care se vor autentifica notarial, trebuie sa rezulte structura
completa a consortiului, in forma acestuia de la data stabilita pentru depunerea expresiilor de
interes, precum si modul in care sunt indeplinite criteriile de selectare, respectiv: (a) prin
cumul/individual, indicandu-se membrii consortiului in functie de a caror experienta
profesionala se considera ca este indeplinit criteriul de selectare de la punctul (i) si/sau (ii) din
Anunt; si (b) care este membrul consortiului a carui cifra medie de afaceri pe ultimele 3 exercitii
financiare consecutive incheiate este cea mai ridicata si in functie de care se considera ca este
indeplinit criteriul de selectare de la punctul (iii) din Anunt). Precizam ca, dupa calificarea unui
consortiu pe lista scurta, structura consortiului nu se mai poate modifica (sau, cel putin, membrii
consortiului in functie de a caror experienta/cifra de afaceri s-a stabilit indeplinirea criteriilor de
selectare, conform declaratiilor pe proprie raspundere, nu se mai pot retrage), decat in sensul
completarii cu noi membri pentru a asigura prestarea activitatilor Proiectului, in conditiile
specificate in Caietul de Sarcini.
Intrebare 5. In ceea ce priveste documentele doveditoare care sa ateste ca suntem autorizati sa
prestam servicii juridice, va rog sa ne precizati daca este suficient sa depunem copii legalizate
dupa deciziile emise de Baroul Bucuresti care sa ateste ca suntem autorizati in acest sens.
Raspuns: Pentru Consultantii (sau membrii consortiilor) care presteaza servicii juridice, este
suficient daca, in locul certificatului constatator (sau al altor documente echivalente) se prezinta
copie legalizata dupa deciziile emise de Baroul Bucuresti care atesta ca acestia sunt autorizati sa
presteze servicii juridice.
Intrebare 6. In ceea ce priveste declaratiile privind criteriile de selectare mentionate la punctele
(i), (ii) si (iii), va rog sa ne precizati daca este suficient ca doar declaratiile sa fie date in forma
autentica in fata notarului public din Romania sau din strainatate urmand ca, criteriile privind
experienta si cifra de afaceri sa fie mentionate intr-o anexa separata (care sa fie data in forma
simpla) si sa fie atasate la declaratia in forma autentica.
Raspuns: Va rugam sa aveti in vedere raspunsul la Intrebarea 2 de mai sus.
Intrebare 7. In cazul declaratiei cu privire la criteriile de selectare mentionate la punctele (i) si
(ii), in situatia in care acestea sunt mentionate intr-o anexa la respectiva declaratie, va rog sa ne

precizati daca este suficient ca anexa respectiva fie doar stampilata (fara a fi semnata) de catre
notarul public din strainatate, urmand ca anexa respectiva (care va fi ulterior tradusa si
legalizata in limba romana), sa fie atasata la declaratia in forma autentica.
Raspuns: Va rugam sa aveti in vedere raspunsul la Intrebarea 2 de mai sus.

