CERERE DE OFERTĂ
Detalii procedura:
Autoritate contractanta: IPROCHIM S.A.
Denumire contract: CERERE DE OFERTĂ ÎN VEDEREA CONTRACTĂRII DE SERVICII DE CONSULTANȚĂ
ȘI DE INFORMARE având ca obiect ÎNTOCMIREA RAPORTULUI prevăzut de art. 2 alin.(2) din Legea nr.
151 / 2014 ( privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața
RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate ).
Secţiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA.
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
IPROCHIM S.A.
Adresa poştală:
str. Mihai Eminescu nr. 19-21 , localitatea: Bucureşti , cod poştal: 010512 , România;
Persoana de contact:
Banu-Untaru Mihai-Rareș, tel. 0734.117.347., e-mail: rares.mihai.banu@iprochim.ro, fax:
021.210.27.01.;
Adresa internet (URL):
www.iprochim.ro
I.2) Tipul autorităţii contractante si activitatea principala (activităţile principale):
Institut de proiectare în industria chimică.
Activitate (activităţi):
activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea.
I.3) Autoritatea contractanta acţionează in numele altor autorităţi contractante:
Nu.
Secţiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI.
II.1) Descriere:
II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractanta:
CERERE DE OFERTĂ ÎN VEDEREA CONTRACTĂRII DE SERVICII DE CONSULTANȚĂ ȘI DE INFORMARE
având ca obiect ÎNTOCMIREA RAPORTULUI prevăzut de art. 2 alin.(2) din Legea nr. 151 / 2014 ( privind
clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața
valorilor mobiliare necotate ).
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrărilor, de furnizare a produselor sau de prestare a
serviciilor:
Tipul contractului: 79 Servicii pentru întreprinderi: drept, marketing, consultanta, recrutare, tipărire
si securitate
Locul principal de prestare: municipiul BUCUREŞTI.
II.1.3) Descrierea succinta a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor:
CERERE DE OFERTĂ ÎN VEDEREA CONTRACTĂRII DE SERVICII DE CONSULTANȚĂ ȘI DE INFORMARE
având ca obiect ÎNTOCMIREA RAPORTULUI prevăzut de art. 2 alin.(2) din Legea nr. 151 / 2014 ( privind
clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața
valorilor mobiliare necotate ).
Obiectul raportului:
- situația creată de lipsa cadrului legal de funcționare a Pieței RASDAQ
și informarea acționarilor în vederea luării deciziei privitoare la efectuarea de către societate a
demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate
pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de
tranzacționare, în baza prevederilor Legii nr. 297 / 2004, cu modificările și completările ulterioare, și
a reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.).
Obiectivele raportului:
- cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață
reglementată, respectiv tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare,
- prezentarea piețelor reglementate și a sistemelor alternative de
tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății ( procedura și demersurile de
admitere la tranzacționare, condițiile și costurile de admitere la tranzacționare, actele care se
întocmesc, termenele de întocmire, autorul acestora, conținutul general al acestora și orice alte
informații relevante pentru acționari ).

II.1.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile):
79140000 – 7 Servicii de consultanta si de informare juridica.
II.1.5) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achiziţii publice:
Nu.
II.1.6) Împărțire in loturi:
Nu.
II.1.7) Vor fi acceptate variante:
Nu
Secţiunea III: INFORMATII SUPLIMENTARE:
III.1) Pentru depunerea ofertelor tehnice şi financiare, ofertanţii vor respecta, pe lângă condiţiile
prevăzute de lege, și următoarele condiții speciale:
- forma de exercitare a profesie;
- experiență profesională: minim 5 ani;
- conduită: ofertantul va acționa întotdeauna loial, imparțial și ca un consilier de încredere pentru
contractant.
III.2) Termenul de depunere a ofertelor: 2 zile lucrătoare de la comunicarea cererii de ofertă ( până vineri,
19.12.2014., ora 12,00 ).
Ofertele vor fi depuse în plic sigilat la sediul firmei ( Sector 1, str. Mihai Eminescu nr. 19-21, localitatea
Bucureşti ) sau, electronic, la următoarele adrese de e-mail: director.economic@iprochim.ro;
ioana.hutter@iprochim.ro .
III.3) Termenul de depunere a raportului: 07 ianuarie 2015, ora 14,00.
III.4) Criterii de atribuire:
Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic: preţul cel mai scăzut.
III. 5) Informaţii suplimentare vor fi furnizate de către persoana de contact.
III. 6) Rezultatul selecţiei de oferte va fi comunicat electronic în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea
termenului de depunere a ofertelor.
III. 7) Ofertanții vor prezenta, pentru dovedirea îndeplinirii condițiilor privitoare la conduită și
confidențialitatea informațiilor la care vor avea acces, o declarație pe proprie răspundere dată în acest
sens.

