Nr.1615/15.03.2021
ANUNT DE INTENTIE ACHIZITIE

Servicii de formare profesională și organizare programe de formare
Orașul Săcueni iniţiază procedura de achiziţie pentru Servicii de formare profesională în
cadrul proiectului „Reducerea numarul persoanelor aflate inrisc de saracie sau excluziune
sociala dincomunitatea marginalizata in Orasul Sacueni” Cod SMIS 127932, finantat prin
Bugetul local si MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE -Autoritatea de Management
pentruProgramul Operational Capital Uman in baza contractului de finantare Contractul de
finantare POCU/303/5/2/127932.
Modalitatea de desfăşurare: Procedura proprie – servicii – anexa 2;
Criteriul de atribuire - "Preţul cel mai scăzut" ;
COD CPV 80530000- 8 Servicii de formare profesională
Tip contract: Servicii;
Obiectul contractului: Servicii de formare profesională –organizare și servicii de
formare profesională:
• Lot 1 - Organizare curs de calificare pentru ocupatia de Zidar - valoare estimata
72.000 lei fara TVA;
•

Lot 2 - Organizare curs de copetente comune – competente sociale si civice – valoare
estimata 37.200 lei fara TVA;

•

Lot 3 - Servicii externalizate de instruire educatie muzicala pentru urmatoarele
instrumente euphonium, tuba, flute, toba, saxophone , tenor sax, trumpet , clarinet,
horn , horn, tenorhorn, vioara, viola, contrabas, tambal - 24.300 lei fara TVA;

•

Lot 4 - Organizare curs de formare antreprenoriala – 10.000 lei fara TVA;

Termenul limită de depunere a ofertelor –25.03.2021, ora 11,00;
Adresa de depunere a ofertelor: Oraș Săcueni, str. Libertății, nr. 1, Judetul Bihor sau pe
adresa de e-mail: sacuenibihor@gmail.com;
Termenul de deschidere a ofertelor -25.03.2021, ora 13,00;
Adresa (locul)de deschidere a ofertelor : Oraș Săcueni, str. Libertății, nr. 1, Judetul
Bihor;
Termenul limită de solicitare a clarificărilor – 22.03.2021 cu 3 zile inaintea de
depunere ora 16:00 ;
Limba de redactare a ofertei : Limba Romană ;
Modalitatea de atribuire: Contract de achizitie publică de servicii ;

Durata contractului :

-

-

Lot 1 - Organizare curs de calificare pentru ocupatia de Zidar- 36 luni, peiroada care
include si perioada de sustenabilitate a proiectului
Lot 2 - Organizare curs de copetente comune-36 luni, peiroada care include si
perioada de sustenabilitate a proiectului
Lot 3 - Servicii externalizate de instruire educatie muzicala pentru urmatoarele
instrumente euphonium, tuba, flute, toba, saxophone , tenor sax, trumpet , clarinet,
horn , horn, tenorhorn, vioara, viola, contrab, tambal- 6 luni
Lot 4 - Organizare curs de formare antreprenoriala - 36 luni, peiroada care include si
perioada de sustenabilitate a proiectului

Valorea estimată : 143.500,00 Lei fara TVA;
Moneda în care se transmite oferta de preţ : RON
Criterii de calificare:
1. Cerinţe privind situaţia personală a operatorului economic
Informaţii şi formalităţi necesare
- Declaraţie privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 și 60 din legea 98/2016.
2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale:
Informaţii şi formalităţi necesare
Certificatul constatator - în original sau copie lizibilă ”conform cu originalul” emis de oficiul
registrului comerţului de pe lângă tribunalul teritorial în raza căruia ofertantul îşi are sediul
social, din care să reiasă:
a) informaţiile sunt reale/valabile la data limită de depunere a ofertelor
b) faptul că codul CAEN din certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului
are corespondenţă cu obiectul contractului
Persoanele juridice străine vor prezenta:
- documente edificatoare, care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană
juridică sau de înregistrare / atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional,
în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident.
Documentele prezentate vor fi însoţite de traducerea realizată de un traducător autorizat a
cărui semnătură va fi legalizată de un notar public.
Autorizație eliberată de ANC – Autoritatea Națională de Certificări, pentru programul de
formare pentru care se depune oferta, în copie, semnată si stampilată de catre reprezentantul
legal, cu mentiunea „Conform cu originalul”:
Ofertantii trebuie sa detina acreditare ANC, în conformitate cu prevederile Ordonanței
Guvernului nr. 129/2000 republicată, privind formarea profesionala a adulților, cu
modificările şi completările ulterioare, ca furnizor autorizat Autorizatia trebuie să fie valabilă
la data depunerii ofertei și pe toata durata de executie a contractului de achizitie publica.
Daca autorizația privind programul de formare expira ca valabilitate in perioada contractului
de servicii, atunci ofertantii vor transmite o Declaratie prin care se angajeaza sa isi reinoiasca
autorizatia programului de formare (in format original) astfel incat sa fie furnizate servicii de
formare autorizate pana la data estimata pentru finalizarea contractului de servicii pentru care
se realizeaza aceasta procedura de achizitie.

Pentru personalul de specialitate propus pentru proiect, se vor prezenta următoarele
documente:
- CV actual aferent fiecărei persoane propuse în cadrul echipei, semnat si datat de către
fiecare titular în parte şi contrasemnat de reprezentantul legal
- Documente suport (diplome, atestate, acreditări,certificări) din care să rezulte pregătirea şi
competenţele / calificările profesionale ale personalului de specialitate propus în cadrul
echipei de proiect. Diplomele, atestatele, certificările, acreditările trebuie prezentate în copie
legalizată sau copie lizibilă certificată de reprezentantul ofertantului cu menţiunea „conform
cu originalul”, în limba română sau însoţite de traducere autorizată în limba română (dacă este
cazul) şi să fie valabile la data limită de depunere a ofertelor.
Experienţa generală sau specifică în domeniu poate fi demonstrată prin copie carte de
muncă/contracte de muncă, contract de colaborare / prestări servicii, fişe de post, adeverinţe,
recomandari sau orice alte documente similare.
- Declaraţie de disponibilitate, semnată de fiecare persoană nominalizată, în original, în
conformitate cu formularul nr. 16 şi contrasemnată de reprezentantul legal
6. PROPUNEREA FINANCIARA:
Sursele de finantare a achizitiei sunt asigurate din bugetul local si din Fonduri Europene ;
Valoarea totala estimata a serviciilor este de : 143.500,00 RON fara TVA .
Valoarea pe loturi a serviciilor este :
1. Organizare curs de calificare pentru ocupatia de Zidar - 72.000,00 lei fara TVA ;
2.Organizare curs de copetente comune – competente sociale si civice – 37.200,00 lei fara
TVA ;
3. Servicii externalizate de instruire educatie muzicala pentru urmatoarele instrumente
euphonium, tuba, flute, toba, saxophone , tenor sax, trumpet , clarinet, horn , horn, tenorhorn,
vioara, viola, contrab, tambal – 24.300 lei fara TVA ;
4. Organizare curs de formare antreprenoriala – 10.000,00 lei fara TVA ;

Oferta sa financiara globala nu poate depasi valoarea estimata a loturilor pentru care se
depune oferta.
Oferta financiara se va prezenta conform formularului de oferta, exprimata in lei fara TVA, si
TVA explicitat separat.
Pretul ofertei este ferm.
Depunerea ofertei: Ofertantul poate depune oferta pentru fiecare din loturile organizate daca
indeplineste cerintele de calificare.

