Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de interventie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

DOCUMENTAŢIE ACHIZITIE
„Formare profesională” și ”Servicii de furnizare spații și logistică desfășurare cursuri”

I. a. BENEFICIAR
Denumire:
ORGANIZATIA NATIONALA CERCETASII ROMANIEI (O.N.C.R.)
FILIALA BRASOV „VIRGIL ONITIU”
Adresa: Bdul Iuliu Maniu nr.47, Etaj V, Cam. 510, Brașov
Localitate: Brasov
Cod postal:
Contact: CIOCȘAN OANA-ALEXANDRA
Telefon: 0788599202, Fax:

Tara: Romania
0268338553

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:
Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute de la: Ciocșan Oana-Alexandra – expert achiziții;
tel: 0788599202; E-mail: contact@cercetasibrasov.ro.
I.b.SURSA DE FINANTARE :
Program finanţat din fonduri comunitare:
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Proiect cod SMIS 57141, POSDRU/173/6.1/S/149026
II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract: SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ ȘI LOGISTICA
AFERENTĂ
II. 1.2) Denumire contract şi locul de livrare sau prestare:
Denumire contract: SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ ȘI LOGISTICA AFERENTĂ
Locaţia lucrării/livrării/prestării: CRAIOVA (ZONA METROPOLITANĂ), TIMIȘOARA, CORABIA
(a) Produse
(b) Servicii
X
Cumpărare
Categoria serviciului:
Leasing 1
Închiriere
Cumpărare în rate
Principalul loc de prestare: CRAIOVA
Principalul loc de livrare:
Cod
CPV: 80000000-4 și 70300000-4
Cod CPV :
II. 1.3) Durata contractului de achiziţie: se va exprima în zile, luni sau ani.
3 luni.
II.2) Cantitatea sau scopul contractului
II.2.1) Total cantităţi de produse/servicii ce urmează a fi achiziţionate în cadrul contractului:
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Scopul contractului este de a asigura spațiile, logistica și formarea profesională a 250 de persoane din
grupul țintă al proiectului, în 10 grupe a câte 25 de persoane, cu durata de 5 zile/fiecare.

III. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE
III.1) Situaţia personală a candidatului/ofertantului
Cerinţă obligatorie:
Declaraţie privind eligibilitatea
Solicitat X
Nesolicitat □
- Completare formular
Cerinţă obligatorie:
Declaraţie privind neîncadrarea în
prevederile art. 181
-Completare formular
Solicitat X Nesolicitat □
III.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
Persoane juridice/fizice române
Certificat înregistrare fiscală - copie.
Dovada autorizării ca furnizor de formare profesională –
copie.

IV. PREZENTAREA OFERTEI
IV.1) Limba de redactare a ofertei
IV.2) Perioada de valabilitate a ofertei
IV.3) Modul de prezentare a
propunerii tehnice şi financiare

- română
- 30 de zile de la data depunerii ofertelor.
A :Oferta tehnica: Documente tehnice: se va prezenta descrierea
amanuntita serviciilor oferite (locație, logistică și conținut curs de
formare profesională). Se va prezenta propunerea tehnică, cu toate
caracteristicile de identificare, în corespondenţă cu specificaţiile
tehnice conţinute în caietul de sarcini.
Serviciile vor fi ofertate sub denumirea lor comercială, iar fiecare
caracteristică va fi evidenţiată în documentaţia ofertantului, astfel
încât comisia de evaluare să o poată identifica drept criteriu
îndeplinit conform cerinţelor tehnice solicitate. Ofertele care nu
fac dovada explicită a caracteristicilor tehnice vor fi considerate
neconforme. Propunerea tehnică va cuprinde caracteristicile
tehnice pentru fiecare categorie de serviciu achiziţionat. Oferta
tehnică ce nu va cuprinde specificaţii tehnice pentru toate
serviciile precizate în caietul de sarcini va fi declarată neconformă.
B: Oferta financiara:
Preţul ofertei (fără TVA) se va exprima în LEI şi va rămâne
neschimbat pe toată perioada de valabilitate a ofertelor.
Oferta financiară va fi detaliată și trebuie să cuprindă: detalierea
cheltuielilor pe fiecare curs, defalcat pe costuri.
Termene de plata: Ofertantul se obliga sa presteze serviciile
solicitate în termen de 90 de zile de la data semnării contractului,
în intervalul solicitat de beneficiar. Plata se face in termen de 15
zile calendaristice de la aprobarea Cererii de Rambursare/Cererii
pe Plată, în care documentația de livrare a cursurilor a fost
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IV.4) Posibilitatea modificării sau
retragerii ofertei

IV.5) Modalităţi de contestare a
deciziei achizitorului de a atribui
contractul şi modul de soluţionare a
acestor contestaţii

IV.6) Clauze contractuale obligatorii

aprobată.
Locul și termenul de depunere a ofertelor:
ORGANIZAȚIA NAȚIONALĂ CERCETAȘII ROMÂNIEI
(O.N.C.R) – FILIALA BRAȘOV ”VIRGIL ONIȚIU”
Bdul Iuliu Maniu nr.47, Etaj V, Camera 510, Brasov.
Data limita de depunere: 30.01.2015, ora 13:00
Oferta va fi însoțită de o scrisoare de intenție în care vor fi
menționate datele de contact ale ofertantului, precum și ale unei
persoane de contact (adresa sediului, telefon, fax, mobil și e-mail).
Oferta se depune într-un exemplar original in plic închis pe care se
va scrie ”A NU SE DESCHIDE LA SECRETARIAT”
Oferta poate fi retrasă și/sau modificată numai până la termenul
limită menționat în prezentul document, respectiv 30.01.2015.
Orice ofertă primită la altă adresă decât cea menționată sau după
termenul limită menționat va fi respinsă.
Eventualele contestații cu privire la selectarea ofertelor vor putea
fi depuse în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor, la
comisia internă special desemnată pentru soluționarea acestora, la
adresa: Bdul Iuliu Maniu nr.47, Etaj V, Camera 510, Brasov.
Contestațiile vor fi soluționate în maxim 24 de ore de la data
depunerii. Decizia comisiei de contestații poate fi contestată în
instanță.
Prestatorul se obliga sa susțină un număr de 10 cursuri de formare
profesională în domeniul dezvoltării personale pentru un număr de
250 de persoane din grupul țintă al proiectului, până la data de 31
mai 2015 și să asigure spațiile și logistica necesară pentru
derularea acestora în localități din Zona Metropolitană Craiova,
județul Timiș și localitatea Corabia.
Prezentul document, împreună cu oferta (cu toate elementele ei)
face parte integrantă din contract, iar prin depunerea ofertei,
ofertantul este de acord cu toate condițiile specificate în acestea.
Contractul va include obligatoriu, toate elementele mentionate in
acest document, referitoare la pret, modalitate de plata. Toate
documentele asumate de ofertant, precum oferta tehnica, oferta
finaciara, declaratii si certificate vor fi parte componenta a
contractului incheiat cu acesta.

V. CRITERII DE ATRIBUIRE
V.1) Preţul cel mai scăzut
V.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică

X
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VI. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICAŢII TEHNICE)
1. Obiectul contractului contractului este de a asigura logistica și formarea profesională în cadrul
proiectului identificat cu cod SMIS 57141, POSDRU/173/6.1/S/149026. Cursurile se vor organiza pe
grupe de 25 de cursanți din grupul țintă al proiectului, în total 10 grupe de formare profesională în
domeniul dezvoltării personale (în total 250 de persoane, până la data de 31 mai 2015).
2. Locul de implementare a contractului și prestare a serviciilor este locul de desfasurare a celor 10
cursuri de formare profesională în domeniul dezvoltării personale în localități din Zona Metropolitană
Craiova, județul Timiș și localitatea Corabia.
3. Se solicita un program de formare profesionala cu durata de 5 zile calendaristice, pentru dobandirea
acelor competente profesionale în domeniul dezvoltării personale. Prestatorul are obligatia de a
prezenta planul cu modulele/obiectele de studiu, programa de pregatire si modalitatile de evaluare.
Programa cursului va trebui sa cuprinda metode de lucru si organizare, obiective specifice, activitati,
indicatori de realizare si rezultate asteptate.
4. Orele de curs (teorie și aplicații practice) se vor desfasura in sali de curs dotate corespunzator si
adecvat programului de pregatire profesionala si numarului de cursanti solicitat pentru o grupa.
Echipamentele si dotarile puse la dispozitie pentru desfasurarea programului de formare profesionala
trebuie sa permita cursantilor dobandirea competentelor profesionale. Spatiile destinate instruirii
teoretice, cat si aplicatiilor practice trebuie sa asigure minim: mese si scaune pentru fiecare cursant,
acces la utilitati – apa curenta, grup sanitar, loc pentru fumat, conditii de temperatura optime minim
21˚C – maxim 25˚C. Responsabilitatea privind respectarea normelor de protecţia muncii revine
prestatorului de formare.
5. Se solicită una sau mai multe săli, în funcție de graficul de desfășurare al sesiunilor, cu o capacitate de
minim 25 locuri, organizate în stil sală de clasă sau în stil U, cu un prezidiu pentru 2 persoane. Fiecare
sala trebuie să fie dotată cu videoproiector, ecran şi laptop/desktop, flipchart, sistem de sonorizare cu
microfon. Dotările pot fi asigurate și de către prestator și nu este necesar să aparțină sălilor unde se vor
desfășura sesiunile.
6. Se vor descrie amănunţit: a) spatiile cu numărul de locuri, dimensiune, dotări, aparatura, conform
programei de pregătire, b) materialele consumabile necesare desfasurarii cursului. Sunt permise
schimbari ale spatiilor propuse doar in conditiile in care dotarile si amplasarea sunt asemanatoare sau
mai bune. Schimbarea va fi comunicata cu cel putin 3 zile inainte de producerea acesteia.
7. Formatorii vor fi contractați de catre prestator pe durata derularii cursurilor de formare profesionala.
Se solicita studii superioare, cursuri, licențe sau perfectionari/specializari în domeniul dezvoltării
personale, pregatire pedagogica specifica formarii profesionale a adultilor și experienta profesionala
relevantă pentru sustinerea cursurilor de formare profesionala, precum si acordurile formatorilor de a
sustine orele prevazute in programa de curs, conform graficului desfasurator prezentat in oferta. Lista
formatorilor, respectiv sustinerea discipinelor / modulelor cu formatorii precizati si numarul de ore
conform fiecaruia, se va respecta conform ofertei depuse. Sunt permise inlocuiri ale formatorilor doar
in conditiile in care experienta profesionala si specializarea sa fie egala sau mai mare cu a formatorilor
mentionati in oferta tehnica. Schimbarea va fi comunicata cu cel putin 3 zile inainte de producerea
acesteia.
8. Se va comunica in scris orice modificare ce survine pe perioada de desfăşurare a cursului, referitoare la
condiţiile tehnice (locaţii, formatori, orar), însoţită de actele doveditoare.
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9. Se solicita suporturi de curs pentru fiecare cursant, in format tiparit sau electronic.
10. Se vor prezenta informatii clare referitoare la planificarea detaliata pe zile si ore, pe module a cursului
de formare profesionala, precum si planificarea estimativa a cursurilor pe intreg intervalul.
11. Va fi intocmit un grafic desfasurator, cu respectarea urmatoarelor cerinte:
•
maxim 40 ore/saptamana
•
maxim 6 ore/zi de teorie sau 8 ore/zi aplicatii practice
•
programul de pregatire se va desfasura in zilele lucratoare, in intervalul orar 08:30 – 18:30
Prestatorul va concepe orarul desfasurator astfel incat sa nu fie incalcate durata timpului de munca si durata
timpului de odihna aferente cursantilor.
12. Se solicita ca in urma participarii la programul de formare propus, prin utilizarea metodelor si
tehnicilor specifice instruirii adultilor, cursantul sa dobandeasca competentele profesionale prevazute
in programa de curs, conform scopului proiectului.
13. In cel mult 30 de zile de la finalizarea cursului, absolventilor li se vor elibera o diploma de participare,
insotita de descrierea competentelor profesionale dobandite.
14. Ca urmare a activitatilor anterioare de consiliere vocationala din proiect se pot oferi prestatorului de
catre beneficiar directii si sugestii privind nevoile de formare si dezvoltare personala, astfel urmarinduse cresterea competentelor si abilitatilor si integrarea pe piata muncii a grupurilor vulnerabile,
deoarece proiectul isi doreste sa contribuie la dezvoltarea capitalului uman, cresterea competitivitatii si
ocuparii intr-un context social modern, flexibil si inclusiv, in concordanta cu obiectivul general al
POSDRU.
15. Verificarea si monitorizarea modului cum se desfasoara cursul se va face de către responsabilul de curs
din cadrul Organizației Națională Cercetașii României – Filiala Brașov ”Virgil Onițiu”.
16. După finalizarea cursului vor fi prezentate următoarele documente: un exemplar original al tabelul
nominal de prezenta cu persoanele ce au participat la activitatile cursului de formare profesionala
(realizat pe zile și ore) si copii ale diplomelor de participare, certificate conform cu originalul de
prestator.
17. Plata se face ulterior prestării serviciilor – numai după aprobarea Cererii de Rambursare/Cererii de
plată, aferente serviciilor prestate, dar nu mai tarziu de 01.09.2015.
18. Prestatorul se va asigura că înainte de începerea cursului, toți participanții au completat/predat
următoarele documente: formularul de grup țintă, contractul de formare profesională, copia actului de
identitate, declarația privind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal și/sau alte documente
despre care prestatorul va fi anunțat cu minim 3 zile înainte de începerea cursului.

5

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de interventie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

Formular 1

OPERATOR ECONOMIC
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________________, (denumirea/numele
si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în
acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă
a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie,
fraudă şi/ sau spălare de bani.
De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori
economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă
individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente
doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completării ......................
Operator economic,_________________
(semnatura autorizată)
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Formularul 2
OPERATOR ECONOMIC
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

Subsemnatul(a).................................................. …….[se inserează numele operatorului economicpersoană juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de achizitie directa [se
menţionează procedura] pentru achizitia de ..................................................................................... [se
inserează, după caz, denumirea produsului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se
inserează data], organizată de Organizația Națională Cercetașii României – Filiala Brașov, in calitate de
achizitor,
declar pe proprie răspundere că:
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar
sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De
asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în
România sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată.................
c1) în ultimii 2 ani nu mi-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile
mie, fapt care să producă sau să fie de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor;
d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o
faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;
e) nu prezint informaţii false şi prezint toate informaţiile solicitate de către achizitor, în legătură cu
situaţia proprie aferentă cazurilor prevăzute la lit. a)-d).
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente
doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
_________________(semnatura autorizată)
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Formular 3
OPERATOR ECONOMIC
..............................................
(denumirea/numele ofertant)
FORMULAR DE OFERTĂ TEHNICĂ
Către : O.N.C.R. Brașov
Vă transmitem detaliat oferta noastră tehnică pentru serviciile solicitate în cadrul prezentei proceduri.
IMPORTANT: Se va respecta întocmai punctul 4 din documentatia de atribuire privind modul de prezentare
a propunerii tehnice!
2. Certificăm prin semnătură si stampilă că serviciile pe care le vom presta vor fi conforme cu
specificatiile tehnice prezentate în ofertă. În cazul identificării unor neconformităti, ne obligăm să
executam întocmai serviciul ofertat în termen de trei zile lucrătoare. În caz contrar ne obligăm să plătim
daune interese.
Data _____/_____/____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
....................................... (denumirea/numele operatorului economic)
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Formular 4
OPERATOR ECONOMIC
..............................................
(denumirea/numele ofertant)
FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ
Către: O.N.C.R. Filiala Brașov
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ......
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în
documentaţia
mai
sus
mentionată,
să
prestăm
servicii
de
.................................................................................................... pentru suma de ..................................
(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor, la care se
adaugă TVA în valoare de .............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda
ofertei)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile din anexă, în
graficul de timp solicitat de beneficiar .
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de de 30 zile.
respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Precizăm că:
nu depunem ofertă alternativă.
5. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un
contract angajant între noi.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
....................................... (denumirea/numele operatorului economic)
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Formular 5
OFERTANTUL
...........................................................
(denumirea/numele)
INFORMAŢII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare:
6. Obiectul de activitate, pe domenii:
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
8. Principala piaţă a afacerilor:
9. Cifra de afaceri în ultimii 3 ani:
Cifra de afaceri anuală
Anul
la 31 decembrie
(lei)
1.
2011
2.
2012
3.
2013
Media anuală:

Ofertant,
.............…….......................
(semnătura autorizată)
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Cifra de afaceri anuală
la 31 decembrie
(echivalent euro)

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de interventie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

Nr. crt.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

OPIS DOCUMENTE
- documente ce trebuie incluse în documentaţia ofertantului Denumire document
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 181 din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006
Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea
Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de
pe langa instanta competenta in copie certificata pentru conformitate cu
originalul, cu semnatura si stampila – pentru persoane juridice; pentru
persoane fizice sau alte entitati juridice certificat de inregistrare fiscala, in
copie certificata pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila
DECLARAȚIE privind Certificatul constatator eliberat de Oficiul
Registrului Comertului/Certificat de inscriere a persoanelor fara scop
patrimonial- original sau copie conform cu originalul
DECLARAȚIE privind Certificatul de atestare fiscala privind plata
obligatiilor la bugetul general consolidat
Informatii generale ( Formular 5 anexat la prezenta documentatie)
Fomular oferta tehnica ( Formular 3)
Formular oferta financiara ( Formular 4)
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