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EQUALYS: Noul pachet legislativ contribuie la dezvoltarea pieței de consultanța
pentru achiziții publice

Equalys Services, prima companie locala de consultanța specializata exclusiv în achiziții publice, lansata în
2016, estimeaza o dezvoltare accelerata a pieței de profil în 2017, pe fondul creșterii interesului companiilor
mici și mijlocii pentru acest tip de proiecte, odata cu adoptarea noului pachet legislativ și a schimbarii
percepției mediului de business cu privire la colaborarea cu instituțiile statului.
Compania a fost înființata recent de Roxana Voicu, consultant cu 5 ani de experiența ca BID Manager și 7 ani în
poziția de coordonator departament de ofertare, în cadrul unor companii IT. Equalys targeteaza atât clienți din
zona publica, cât și din cea privata, începând deja sa colaboreze cu companii din domenii precum arhitectura,
evaluare, cadastru, materiale de construcții, amenajari peisagistice, aparatura de laborator și medicala, IT, primarii
și alte autoritați publice,energie, la nivel național.
„Ne propunem sa luptam, pas cu pas, cu percepția potrivit careia sa faci afaceri cu statul e ceva greșit, acesta fiind
momentul oportun în care sa contribuim la instruirea pieței și sa sprijinim operatorii economici, indiferent de
dimensiune, sa recapete încrederea în achizițiile publice. Piața consultanței pentru acest tip de achiziții are un
potențial foarte mare de dezvoltare în urmatorii ani, în condițiile în care, din punctul de vedere al pachetului
legislativ, s-au facut eforturi constante pentru fluidizarea proceselor ”, declara Roxana Voicu, CEO Equalys
Services.
Principalele modificari legislative recente, care înlesnesc procesul de participare la procedurile de achiziții publice
sunt posibilitatea operatorilor economici de a analiza cerințele documentației și a atrage atenția asupra derapajelor
în cadrul procedurii de consultare a pieței, notificarile prealabile care permit operatorilor economici sa atenționeze
autoritațile asupra elementelor considerate restrictive anterior depunerii unei contestații și blocarii întregului
proces, obligativitatea autoritaților contractante de a planifica la nivel de amanunt proiectele de la inițiere pâna la
finalizare, anterior lansarii licitației, prin realizarea strategiei de contractare etc.
Equalys Services ofera gestionarea completa a procesului de ofertare/depunere oferte, precum și servicii de
consultanța în organizarea, gestionarea și participarea la procedurile de achiziții publice, coordonarea proiectelor în
vederea asigurarii încadrarii în toate termenele asumate și predarii unor livrabile care raspund cerințelor
documentațiilor de achiziții și ale clienților, training pe legislația achizițiilor publice, instruire periodica a echipelor
de vânzari/bid pe probleme legislative și practice, suport în formularea notificarilor prealabile, externalizarea
completa a serviciului de ofertare.
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Extinderea pieței de la companiile mari, cu expertiza în achiziții publice, catre companiile mici și mijlocii
Potrivit Equalys Services, în ultimii ani, companiile mari au înțeles necesitatea creșterii competențelor
personalului care lucreaza în domeniul achizițiilor publice, investind în cursuri de perfecționare, precum și în alte
metode de actualizare permanenta a informației. Astfel, acestea au intern departamente dedicate, care realizeaza
analize de prețuri, se adapteaza constant și depun oferte tot mai bune și mai greu de descalificat. Dezvoltarea în
timp a unor proceduri clare au determinat o viteza foarte mare de reacție din partea acestor jucatori mari din fiecare
industrie, ceea ce, alaturi de neîncrederea mediului de business în procedurile de achiziții publice, au facut ca
pâna în prezent procedurile sa fie dominate de ei.
Equalys își popune ca, prin intermediul consultanților ultra-specializați din echipa, sa înlesneasca și accesul
companiilor mici și mijlocii la procedurile de achiziție publica, profitând de factorii externi favorabili, precum
flexibilizarea legislației și creșterea gradului de încredere în corectitudinea proceselor de achiziții publice.
„Din rolul de consultant ne ajutam clienții, indiferent de dimensiune și domeniu de activitate, sa depuna oferte
competitive și conforme cu prevederile legale. Asta înseamna ca îi ajutam sa își pregateasca documentația, sa
adreseze întrebarile necesare, sa atraga atenția acolo unde sunt identificate încalcari ale legii , sa identifice
resursele necesare, aparându-le interesul pe tot parcursul procedurii”, a încheiat Roxana Voicu, CEO Equalys
Services.
Equalys Services este o companie cu capital românesc, constituita în jurul unor profesioniști cu experiența
practica de peste 10 ani în gestionarea de proiecte de achiziții pentru clienți din mediul privat și/sau public.
Compania ofera suport operatorilor economici și autoritaților contractante pentru participarea sau realizarea unor
proceduri de atribuire corecte din punct de vedere legislativ și cu obținerea de beneficii cuantificabile care
contribuie la atingerea obiectivelor operatorilor economici și care permit totodata creșterea cifrei de afaceri a
companiilor din România, prin câștigarea de licitații publice în mod constant și corect.
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