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CAIET DE SARCINI 

PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI 

 

DENUMIRE CONTRACT: Studiu de analiză a pieţei ţintă şi evaluarea oportunităţii de 

dezvoltare în sectorul bioeconomiei, în domeniile:  

- agro-alimentare (ferme ecologice, industria mierii) 

- sănătate (producători medicamete, producători suplimente alimentare), 

- mediu (epurare/decontaminare ape: producători de tehnologie în domeniu).  

 

1. INFORMATII  GENERALE 

1.1 Denumirea prestației: Studiu de analiză a pieţei ţintă şi evaluarea oportunităţii de dezvoltare 

în sectorul bioeconomiei, în domeniile:  

- agro-alimentare (ferme ecologice, industria mierii) 

- sănătate (producători medicamete, producători suplimente alimentare), 

- mediu (epurare/decontaminare ape: producători de tehnologie în domeniu).  

1.2 Cod CPV: 79300000-0 Servicii de studii de piaţă. 

1.3 Sursa de finanţare: Proiect cu titlul: „Creșterea Capacității de Transfer Tehnologic și de 

Cunoștințe a INCDTIM Cluj în Domeniul Bioeconomiei”, Acronim TTC-ITIM, derulat prin 

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 – Axa Prioritară 1 – Cercetare, Dezvoltare 

Tehnologică și Inovare, Tip de proiect Parteneriat pentru Transferul de Cunoștințe”; contract de 

finanţare nr. 18/01.09.2016. 

1.4 Beneficiarul prestaţiei: Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și 

Moleculare – INCDTIM Cluj Napoca. 

1.5 Adresa: Cluj-Napoca, Strada Donat, nr. 67-103. 

1.6 Documentatia: Întreaga documentație poate fi accesată de pe adresa de internet a beneficiarului:  

www.itim-cj.ro Secțiunea: Achizitii publice 2018. 

 

2. INFORMATII SPECIFICE PROCEDURII 

2.1 Procedura: achiziție directă 

2.2 Termenul de prestare a serviciilor: 5  luni de la atribuirea contractului.  

2.3 Valoarea estimată a contractului, fără TVA: 58.823 lei. 

 

3. DESFĂŞURAREA PRESTĂRII: 

3.1 Etapa 1. Cercetare de birou (Desk research): 
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3.1.1 Analiză statistică pe fiecare domeniu în parte, pornind de la datele disponibile la INSSE și 

EuroStat și alte surse relevante. 

3.1.2 Crearea bazei de date complexă, minim 100 de jucători principali, top 20 din fiecare industrie 

analizată (după cifra de afaceri). 

3.1.3 Analiză a datelor financiare a principalilor jucători din fiecare din domeniile alese spre analiză 

(evoluție ultimii 5 ani, previziuni de evoluție următorii 3 ani) 

3.1.4 Analiză și identificare trenduri la nivel de R&D în fiecare dintre domeniile analizate (România și 

internațional). 

3.1.5 Analiză legislație legată de cercetare și dezvoltare, cu scopul de a identifica potențiale domenii 

de interes, care sunt reglementate legal.  

3.1.6 Finalizarea Etapei:  Raport intermediar de cercetare. 

3.2. Etapa 2. Cercetare calitativă, interviuri cu persoane de decizie ale potențialilor pateneri 

3.2.1 Efectuarea a câte 10 interviuri în profunzime cu persoane de decizie (cercetători, manageri de 

dezvoltare, inovare, R&D) din firmele identificate ca potențiali parteneri. Interviurile se vor desfășura 

față în față (recomandat) sau, dacă nu este posibil, telefonic sau e-mail. Lista companiilor contactate 

pentru interviuri va fi stabilită împreună cu beneficiarul, astfel încât rezultatele etapei calitative să fie 

cât mai relevante pentru Beneficiar.  

3.2.2 Finalizare Etapei: Raport intermediar de cercetare 

3.3. Etapa 3. Pregătirea raportului final 

Se va elabora raportul final care trebuie să cuprindă concluzii și recomandări în urma cercetării 

întreprinse, pentru a servi Beneficiarului în contactarea viitorilor parteneri. 

Finalizarea prestarii: Raport final de cercetare, concluzii, recomandări 

 

4. Condiții de eligibilitate modul de prezentare a ofertei : 

Ofertantului declarat câştigător i se vor cere: 

- Certificat constatator de la ONRC, din care să rezulte faptul că ofertantul este prestator de 

serviciu cu activitate în domeniu, care oferă în mod licit pe piață servicii similare obiectului 

contractului (obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul 

constatator emis de ONRC).  

- Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că operatorul economic participant nu se 

află în situațiile prevazute la Art. 164, Atr. 165 si Art. 167 ale Legii 98/2016, în original. 

- Experiența similară. Se va prezenta o listă cu contractele semificative prestate în ultimii 3 ani 

de la data limita de depunere a ofertelor, având ca obiect servicii similare cu cele ce fac obiectul 

prezentului contract, documentele suport (părți relevante din contract şi procesele verbale de recepție 

finale/ rapoarte de cercetare sau extrase ale acestora/recomandări sau alte documente care să ateste 

prestarea serviciilor). Cel puţin un contract cu valoarea egală cu cea ofertată în prezentul proiect. 

- Capacitatea profesională a echipei de proiect, respectiv personalul care va lucra la acest  

contract: manager de proiect, 2 consultanți seniori (CVuri ataşate), care se vor prezenta la solicitarea 

Autorităţii contractante. 

 

5. Modul de prezentare a ofertei 

- Propunere financiară 

- Propunerea tehnică în care Ofertantul va prezenta detaliat modul de realizare a Contractului şi 

modul de lucru etc. 
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6. Factori de atribuire  

Prețul ofertei - 50 pct  

Complexitatea planului propus, conform cerinţelor de la pct 3, cu accent pe firmele inovative și/sau 

cele care se dezvoltă prin introducerea de tehnologii noi – 50 pct. 

 

7. Garantii şi modul de plată 

 Garanţia de bună execuţie este de 10% din valoarea contractului, fără TVA, şi se constituie, se 

reţine - dacă este cazul - şi se restituie conform Art. 39 până la 42 din HG 395/2016. 

 Plata se face cu ordin de plată în 30 zile de la primirea facturii emisă în baza proceselor-verbale 

de recepţie a prestărilor corespunzătoare fiecărei etape, după următoarea schema: 

- Tranşa 1 - 20% din valoarea contractului cu TVA –facturată în baza procesului-verbal de 

recepţie a raportului Etapei 1. 

- Tranşa 2 - 20% din valoarea contractului cu TVA – facturată în baza procesului-verbal de 

recepţie a raportului Etapei 2. 

- Tranşa 3 – diferenţa de 60% din valoarea contractului cu TVA – facturată în baza procesului-

verbal de recepţie a raportului Final. 

 

8. Informatii suplimentare:  

Procedura se desfăşoară online. 

Termenul de depunere a ofertelor: 20 aprilie 2018. 

Oferta financiară şi cea tehnică, se vor transmite pe email la adresa: dumitru.chincisan@itim-

cj.ro iar oferta declarată câştigatoare se va publica în SEAP sub denumirea “Studiu de analiză a pieţei 

pentru INCDTIM Cluj ”, Cod CP. 79300000-0 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Autorităţii contractante, Ing Dumitru CHINCIŞAN; 

tel. 0264-584037; mobil 0731-03.00.66 şi Dr. Oana ONIJA, tel. 0741-05.53.22. 

 

 

Elaborat 

Dr. Oana ONIJA 

 

Director proiect, 

Dr. Claudiu FILIP 

 

 

Sef Compartiment Intern       Vizat Oficiul Juridic 

Specializat in Domeniul Achizitiilor      Drd. Mariana ANDREI 

Ing. Dumitru CHINCIŞAN 
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