Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Servicii intelectuale pentru elaborarea a 44 de standarde
ocupaționale
Anunt de participare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC)
Cod de identificare fiscala: 28911460; Adresa: Strada: Mărăcineanu Valter, cpt., nr. 1-3; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti;
Cod postal: 010155; Tara: Romania; Persoana de contact: Adriana Rudolf; Telefon: +40 736404444; Fax: +40 21313005; E-mail:
achizitii@anc.edu.ro; Adresa internet: (URL) http://www.anc.edu.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

I.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la: (URL) https://elicitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100155909
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:
adresa mentionata mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse:
adresa mentionata mai sus

I.4) Tipul autoritii contractante
Organism de drept public

I.5) Activitate principala
Educatie

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu
Servicii intelectuale pentru elaborarea a 44 de standarde ocupaționale
Numar referinta: 4267032140

II.1.2) Cod CPV principal
92312210-6 Servicii prestate de autori (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Servicii / Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II

II.1.4) Descrierea succinta
Servicii intelectuale pentru elaborarea/revizuirea a 44 standarde ocupationale

II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 816217,60; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii)

II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Da
Pot fi depuse oferte pentru: Toate Loturile
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Sectiunea II.2 Descriere
II.2.1) Titlu
1 Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”administrator cont”

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 92312210-6 Servicii prestate de autori (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
Municipiul BucurestiMunicipiul Bucuresti

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”administrator cont” - 1 SO

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 40%
Denumire factor evaluare: Oferta tehnică - Experienta expertilor cheie
Pondere: 60%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 18550,40; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: -; Durata in zile: 120
Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA
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II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
2 Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”analist tehnic piete financiare ”

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 92312210-6 Servicii prestate de autori (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
Municipiul BucurestiMunicipiul Bucuresti

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”analist tehnic piete financiare ” - 1 SO

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 40%
Denumire factor evaluare: Oferta tehnică - Experienta expertilor cheie
Pondere: 60%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 18550,40; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: -; Durata in zile: 120
Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
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Identificarea proiectului: Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
3 Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”operator chimist la producerea diverselor produse anorganice”

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 92312210-6 Servicii prestate de autori (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
Municipiul BucurestiMunicipiul Bucuresti

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”operator chimist la producerea diverselor produse anorganice” - 1 SO

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 40%
Denumire factor evaluare: I. Oferta tehnică - Experienta expertilor cheie
Pondere: 60%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 18550,40; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: -; Durata in zile: 120
Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
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II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
4 Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”operator la prelucrarea cauciucului”

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 92312210-6 Servicii prestate de autori (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
Municipiul BucurestiMunicipiul Bucuresti

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”operator la prelucrarea cauciucului” - 1 SO

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 40%
Denumire factor evaluare: Oferta tehnică - Experienta expertilor cheie
Pondere: 60%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 18550,40; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: -; Durata in zile: 120
Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
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II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
5 Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”operator la masina de urzit”

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 92312210-6 Servicii prestate de autori (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
Municipiul BucurestiMunicipiul Bucuresti

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”operator la masina de urzit” - 1 SO

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 40%
Denumire factor evaluare: Oferta tehnică - Experienta expertilor cheie
Pondere: 60%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 18550,40; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: -; Durata in zile: 120
Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

Anunt publicat: [CN1047145/16.09.2022]
Generat la: 16.09.2022 10:50

Pagina 6

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
6 Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”operator albitor textile” si ”operator apretor textile”

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 92312210-6 Servicii prestate de autori (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
Municipiul BucurestiMunicipiul Bucuresti

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”operator albitor textile” si ”operator apretor textile” - 2 SO

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 40%
Denumire factor evaluare: Oferta tehnică - Experienta expertilor cheie
Pondere: 60%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 37100,80; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: -; Durata in zile: 140
Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-
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II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
7 Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”gemolog”

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 92312210-6 Servicii prestate de autori (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
Municipiul BucurestiMunicipiul Bucuresti

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”gemolog” - 1 buc

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 40%
Denumire factor evaluare: Oferta tehnică - Experienta expertilor cheie
Pondere: 60%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 18550,40; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: -; Durata in zile: 120
Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: Anunt publicat: [CN1047145/16.09.2022]
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sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
8 Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”operator la prepararea conservelor din carne, pește și în amestec legume și
pește”

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 92312210-6 Servicii prestate de autori (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
Municipiul BucurestiMunicipiul Bucuresti

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”operator la prepararea conservelor din carne, pește și în amestec legume și pește”
- 1 SO

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 40%
Denumire factor evaluare: Oferta tehnică - Experienta expertilor cheie
Pondere: 60%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 18550,40; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: -; Durata in zile: 120
Contractul se reînnoieste: Nu
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II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
9 Servicii elaborare revizuire standard ocupational ”agricultor” si ”agricultor pentru culturi de câmp ecologice”

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 92312210-6 Servicii prestate de autori (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
Municipiul BucurestiMunicipiul Bucuresti

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii elaborare revizuire standard ocupational ”agricultor” si ”agricultor pentru culturi de câmp ecologice” - 2 SO

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 40%
Denumire factor evaluare: Oferta tehnică - Experienta expertilor cheie
Pondere: 60%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 37100,80; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

Anunt publicat: [CN1047145/16.09.2022]
Generat la: 16.09.2022 10:50

Pagina 10

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: -; Durata in zile: 140
Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
10 Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”fermier în producția vegetală” si ”fermier în producția animală”

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 92312210-6 Servicii prestate de autori (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
Municipiul BucurestiMunicipiul Bucuresti

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”fermier în producția vegetală” si ”fermier în producția animală” - 2 SO

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 40%
Denumire factor evaluare: Oferta tehnică - Experienta expertilor cheie
Pondere: 60%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 37100,80; Moneda: RON
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(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: -; Durata in zile: 140
Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
11 Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”fermier în horticultură”

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 92312210-6 Servicii prestate de autori (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
Municipiul BucurestiMunicipiul Bucuresti

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”fermier în horticultură” - 1 SO

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 40%
Denumire factor evaluare: Oferta tehnică - Experienta expertilor cheie
Pondere: 60%
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II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 18550,40; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: -; Durata in zile: 120
Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
12 Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”tractorist” si ”combiner agricol”

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 92312210-6 Servicii prestate de autori (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
Municipiul BucurestiMunicipiul Bucuresti

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”tractorist” si ”combiner agricol” - 1 SO

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 40%
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Denumire factor evaluare: Oferta tehnică - Experienta expertilor cheie
Pondere: 60%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 37100,80; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: -; Durata in zile: 140
Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
13 Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”mecanic agricol”

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 92312210-6 Servicii prestate de autori (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
Municipiul BucurestiMunicipiul Bucuresti

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”mecanic agricol” - 1 SO

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
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Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 40%
Denumire factor evaluare: Oferta tehnică - Experienta expertilor cheie
Pondere: 60%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 18550,40; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: -; Durata in zile: 120
Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
14 Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”şef tură servicii securitate” si ”șef obiectiv servicii de securitate”

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 92312210-6 Servicii prestate de autori (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
Municipiul BucurestiMunicipiul Bucuresti

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”şef tură servicii securitate” si ”șef obiectiv servicii de securitate” - 2 SO
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II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 40%
Denumire factor evaluare: Oferta tehnică - Experienta expertilor cheie
Pondere: 60%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 37100,80; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: -; Durata in zile: 140
Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
15 Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”analist comportamental”

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 92312210-6 Servicii prestate de autori (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
Municipiul BucurestiMunicipiul Bucuresti

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
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(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”analist comportamental” - 1 SO

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 40%
Denumire factor evaluare: Oferta tehnică - Experienta expertilor cheie
Pondere: 60%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 18550,40; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: -; Durata in zile: 120
Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
16 Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”ignifugator”, ”operator termoprotectie” si ”zugrav”

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 92312210-6 Servicii prestate de autori (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
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Municipiul BucurestiMunicipiul Bucuresti

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”ignifugator”, ”operator termoprotectie” si ”zugrav” - 3 SO

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 40%
Denumire factor evaluare: Oferta tehnică - Experienta expertilor cheie
Pondere: 60%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 55651,20; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: -; Durata in zile: 140
Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
17 Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”cadru tehnic cu atributii in domeniul preveniri si stingerii incendiilor”

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 92312210-6 Servicii prestate de autori (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -
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II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
Municipiul BucurestiMunicipiul Bucuresti

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”cadru tehnic cu atributii in domeniul preveniri si stingerii incendiilor” - 1 SO

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 40%
Denumire factor evaluare: Oferta tehnică - Experienta expertilor cheie
Pondere: 60%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 18550,40; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: -; Durata in zile: 120
Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
18 Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”tehnician pentru sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor” si
”tehnician pentru sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si aleratare in caz de incendiu”
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II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 92312210-6 Servicii prestate de autori (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
Municipiul BucurestiMunicipiul Bucuresti

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”tehnician pentru sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor” si
”tehnician pentru sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si aleratare in caz de incendiu” - 2 SO

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 40%
Denumire factor evaluare: Oferta tehnică - Experienta expertilor cheie
Pondere: 60%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 37100,80; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: -; Durata in zile: 140
Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

II.2.14) Informatii suplimentare
-
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II.2.1) Titlu
19 Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”servant pompier”

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 92312210-6 Servicii prestate de autori (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
Municipiul BucurestiMunicipiul Bucuresti

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”servant pompier” - 1 SO

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 40%
Denumire factor evaluare: Oferta tehnică - Experienta expertilor cheie
Pondere: 60%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 18550,40; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: -; Durata in zile: 120
Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA
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II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
20 Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”inginer sisteme de securitate”

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 92312210-6 Servicii prestate de autori (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
Municipiul BucurestiMunicipiul Bucuresti

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”inginer sisteme de securitate” - 1 SO

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 40%
Denumire factor evaluare: Oferta tehnică - Experienta expertilor cheie
Pondere: 60%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 18550,40; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: -; Durata in zile: 120
Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
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Identificarea proiectului: Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
21 Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”manager transformare digitala”, ”specialist digitalizare”, ”consultant de
securitate” si ”specialist in planificarea, controlul si raportarea performantei economice”

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 92312210-6 Servicii prestate de autori (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
Municipiul BucurestiMunicipiul Bucuresti

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”manager transformare digitala”, ”specialist digitalizare”, ”consultant de securitate”
si ”specialist in planificarea, controlul si raportarea performantei economice” - 4 SO

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 40%
Denumire factor evaluare: Oferta tehnică - Experienta expertilor cheie
Pondere: 60%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 74201,60; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: -; Durata in zile: 140
Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
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II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
22 Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”analist de afaceri in domeniul TIC”

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 92312210-6 Servicii prestate de autori (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
Municipiul BucurestiMunicipiul Bucuresti

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”analist de afaceri in domeniul TIC” - 1 SO

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 40%
Denumire factor evaluare: Oferta tehnică - Experienta expertilor cheie
Pondere: 60%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 18550,40; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: -; Durata in zile: 120
Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu
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II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
23 Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”instalator pentru pompe de caldura”, ”instalator pentru sisteme geotermale” si
”instalator ventilare si conditionare apă”

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 92312210-6 Servicii prestate de autori (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
Municipiul BucurestiMunicipiul Bucuresti

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”instalator pentru pompe de caldura”, ”instalator pentru sisteme geotermale” si
”instalator ventilare si conditionare apă” - 3 SO

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 40%
Denumire factor evaluare: Oferta tehnică - Experienta expertilor cheie
Pondere: 60%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 55651,20; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: -; Durata in zile: 140
Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
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-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
24 Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”tehnician topometrist”

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 92312210-6 Servicii prestate de autori (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
Municipiul BucurestiMunicipiul Bucuresti

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”tehnician topometrist” - 1 SO

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 40%
Denumire factor evaluare: Oferta tehnică - Experienta expertilor cheie
Pondere: 60%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 18550,40; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: -; Durata in zile: 120
Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
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Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
25 Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”restaurator sarpante si structuri de lemn”, ”tamplar restaurator” si ”tamplar
binale”

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 92312210-6 Servicii prestate de autori (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
Municipiul BucurestiMunicipiul Bucuresti

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”restaurator sarpante si structuri de lemn”, ”tamplar restaurator” si ”tamplar binale”
- 3 SO

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 40%
Denumire factor evaluare: Oferta tehnică - Experienta expertilor cheie
Pondere: 60%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 55651,20; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: -; Durata in zile: 140
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Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
26 Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”inginer mecanica agricola” si ”inginer de proces in tratarea/ epurarea apei”

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 92312210-6 Servicii prestate de autori (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
Municipiul BucurestiMunicipiul Bucuresti

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”inginer mecanica agricola” si ”inginer de proces in tratarea/ epurarea apei” - 2 SO

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 40%
Denumire factor evaluare: Oferta tehnică - Experienta expertilor cheie
Pondere: 60%

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 37100,80; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)
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II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: -; Durata in zile: 140
Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
27 Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”logistician in transporturi”

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 92312210-6 Servicii prestate de autori (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
Municipiul BucurestiMunicipiul Bucuresti

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”logistician in transporturi” - 1 SO

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 40%
Denumire factor evaluare: Oferta tehnică - Experienta expertilor cheie
Pondere: 60%

II.2.6 Valoarea estimata
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Valoarea fara TVA: 18550,40; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: -; Durata in zile: 120
Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
28 Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”responsabil tehnic cu urmarirea curenta a comportarii constructiilor”

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 92312210-6 Servicii prestate de autori (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
Municipiul BucurestiMunicipiul Bucuresti

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii elaborare/revizuire standard ocupational ”responsabil tehnic cu urmarirea curenta a comportarii constructiilor” - 1 SO

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 40%
Denumire factor evaluare: Oferta tehnică - Experienta expertilor cheie
Pondere: 60%
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II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 18550,40; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: -; Durata in zile: 120
Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

II.2.14) Informatii suplimentare
-

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor:
Cerința nr. 1: Operatorul economic (ofertantul, sau după caz ofertantul asociat, terțul susținător, subcontractantul declarat) sau orice
persoană care este membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere
de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile menționate la art. 164,
alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la condamnările penale.Modalitatea de îndeplinire:
Operatorul economic va completa DUAE cu informațiile aferente situației lui precum și Declarația privind neîncadrarea în prevederile
art.164 din Legea nr.98/2016.Cerința nr. 2: Operatorul economic (ofertantul, sau după caz ofertantul asociat, terțul susținător,
subcontractantul declarat) nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile menționate la art. 165, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr.
98/2016, privind motivele de excludere referitoare la plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale. Modalitatea de
îndeplinire: Operatorul economic va completa DUAE cu informațiile aferente situației lui precum și Declarația privind neîncadrarea în
prevederile art.165 din Legea nr.98/2016.Cerința nr. 3: Operatorul economic (ofertantul, sau după caz ofertantul asociat, terțul
susținător, subcontractantul declarat) nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile menționate la art. 167, alin. (1) din Legea nr.
98/2016, privind motivele de excludere referitoare la procedura de insolvență, conflicte de interese sau abateri
profesionale.Modalitatea de îndeplinire: Operatorul economic va completa DUAE cu informațiile aferente situației lui precum și
Declarația privind neîncadrarea în prevederile art.167 din Legea nr.98/2016.Cerința nr.4: Operatorul economic (ofertantul, sau după
caz, ofertantul asociat, terțul susținător, subcontractantul declarat) nu trebuie sa se încadreze în situațiile prevăzute de art. 59-60 din
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Legea nr.98/2016.Modalitatea de îndeplinire: Operatorul economic va completa Declarația privind neîncadrarea în prevederile
art.59-60 din Legea nr.98/2016. Cerințele stabilite de autoritatea contractantă la aceasta secțiune rezidă din obligațiile de excludere
a operatorilor economici participanți la procedura de atribuire Secțiunea a 6-a Criterii de calificare si selecție Paragraful 2 Motive de
excludere a candidatului/ofertantului din Legea nr. 98/2016.Operatorii economici participanți la procedura de atribuire vor completa
DUAE cu informațiile aferente situației lor. Se va prezenta DUAE completându-se secțiunile aferente cerințelor solicitate. Pentru
persoanele juridice/fizice române se vor prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței celor asumate în
DUAE și urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul
intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.Documentele care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE
sunt: 1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul
consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentării. Condiție de calificare: Ofertantul nu trebuie să fi fost
condamnat prin hotărâre definitiva a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni: constituire
de grup infracțional organizat, infracțiuni de corupție, infracțiuni împotriva intereselor financiare, acte de terorism, spălarea banilor,
traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, frauda. 2. Cazierul judiciar: cazierul judiciar al operatorului economic si ai membrilor
organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de
reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / Actul
constitutiv. după caz, documentele prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările
prevăzute la art. 166 alin(2), art. 167 alin(2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, alte documente edificatoare,
după caz, doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, la finalizarea evaluării. Nota 1. Pana la termenul limita
stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanți vor prezenta DUAE atașat documentației de atribuire
completat în mod corespunzător de fiecare entitate participant în parte (după caz ofertant, ofertant asociat, terț susținător,
subcontractant declarat), în scopul de a face dovada preliminara a îndeplinirii cerințelor menționate anterior. Înainte de atribuirea
contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte
documentele justificative prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu cerințele stabilite prin
DUAE si prin documentația de atribuire. Nota 2. Prin excepție de la prevederile Notei nr.1, pana la termenul stabilit pentru
depunerea ofertelor, împreuna cu DUAE, operatorii economici participanți vor prezenta si angajamentul ferm al terțului susținător
din care rezultă modul; efectiv în care se va materializa susținerea acestuia; acordul de subcontractare si /sau acordul de asociere,
după caz; declarația privind neîncadrarea in prevederile art.60 din legea 98/2016. În acest sens, ofertantul, ofertantul asociat, terțul
susținător și subcontractantul nu trebuie sa se afle in conflict de interese cu următoarele persoane cu funcție de decizie din cadrul
autorității contractante și a furnizorului de servicii auxiliare achiziției, implicate în organizarea, derularea și finalizarea procedurii de
atribuire. Nota nr.3. Dovada îndeplinirii obligațiilor de plată a taxelor, impozitelor și contribuțiilor se va face la nivelul
societății/companiei. Dovada îndeplinirii obligațiilor de plata a impozitelor si taxelor locale, se va realiza pentru sediul social. Nota
nr.4. Ofertele depuse de operatorii economici care figurează cu datorii restante vor fi excluse, în conformitate cu prevederile art.165
alin.(1) din Legea nr.98/2016, cu excepția situațiilor prevăzute la art.165 alin. (3) si art.166 alin.(2) din același act normativ. Nota nr.5.
Operatorii economici nerezidenți (străini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca siau îndeplinit obligațiile de plata restante a impozitelor, taxelor si contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local, în conformitate
cu legislația din țara de rezidență, eliberată de autoritățile competente ale țării de origine (cum ar fi: certificate, caziere fiscale sau
alte documente echivalente), precum și un certificat de rezidenta fiscal (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic în
curs ori a unui angajament de obținere a acestui document, cel mai târziu pana la data semnării contractului de achiziție. Nota nr.6.
În cazul participării la procedura cu oferta comuna, cerințele aferente acestui criteriu de calificare trebuie
îndeplinite de către fiecare asociat in parte. Cerință: - Forma de înregistrare.Operatorul economic (ofertantul, sau după caz
ofertantul asociat, terțul susținător, subcontractantul declarat) trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii în țara
de rezidență. Persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante definite conform a articolului 21, alin. 5 si 6 1.
TIBERIU-GABRIEL DOBRESCU -Presedinte 2. NICOLAE POSTĂVARU -Vicepresedinte 3. CATĂLIN IONUȚ SILVESTRU -Director
DFPCRM 4. ION VIRGIL - Șef serviciu MIRN. 5. SAVA NARCISA MARIELA - șef birou 6. RÂMBOACĂ RALUCA FLORENTINA - șef birou
7. PETRE IOANA GABRIELA - Șef serviciu financiar contabilitate RUSAA-CFP 8. GABRIELA LILIANA PETRE-manager proiect 9.
PETRESCU NELUTA MIHAELA - Control financiar preventiv
Operatorii economici care depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din
care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și
faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică sau că
funcționează/are atribuții legale în domeniul educației și formării profesionale.
Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C. sau de instituțiile
abilitate (în cazul ofertanților străini). Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează
informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.
Aceste documente justificative pot fi:
- certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta.
Alte informatii minimale ce trebuie sa se regaseasca in documentul constatator sunt:
- date de identificare legale (denumire, sediu, cod unic de inregistrare); - activitatile principale si secundare; - reprezentantii legali.
Documentele constatatoare trebuie sa ateste ca obiectul contractului are corespondenta in activitatea ofertantului/ ofertantului
asociat/ subcontractantului, pentru partea din contract pe care o realizeaza. Din documentul de inregistrare trebuie sa reiasa ca
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ofertantii detin cod
CAEN aferent procedurii de atribuire, sau că funcționează/are atribuții legale în domeniul educației și formării profesionale.
Informatiile din documentele constatatoare trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora.

III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie:
1.) Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,3,4,5,6,7,8,9
Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Experienta similara: Lista principalelor prestari de servicii în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea
valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privati din care sa reiasa ca Ofertantul a prestat servicii similare in valoare cumulata
echivalentă cu valoarea estimată fără TVA a fiecărui LOT la nivelul a cel putin a unui contract sau mai multe contracte.
După cum urmează:
-

Lot 1 – minim 1 contract – mai multe contracte a căror valoare este egală sau mai mare decât 18,550.40 lei
Lot 2 – minim 1 contract – mai multe contracte a căror valoare este egală sau mai mare decât 18,550.40 lei
Lot 3 – minim 1 contract – mai multe contracte a căror valoare este egală sau mai mare decât 18,550.40 lei
Lot 4 – minim 1 contract – mai multe contracte a căror valoare este egală sau mai mare decât 18,550.40 lei
Lot 5 – minim 1 contract – mai multe contracte a căror valoare este egală sau mai mare decât 18,550.40 lei
Lot 6 – minim 1 contract – mai multe contracte a căror valoare este egală sau mai mare decât 37.100,80 lei
Lot 7 – minim 1 contract – mai multe contracte a căror valoare este egală sau mai mare decât 18,550.40 lei
Lot 8– minim 1 contract – mai multe contracte a căror valoare este egală sau mai mare decât 18,550.40 lei
Lot 9 – minim 1 contract – mai multe contracte a căror valoare este egală sau mai mare decât 37.100,80 lei
Lot 10 – minim 1 contract – mai multe contracte a căror valoare este egală sau mai mare decât 37.100,80 lei
Lot 11 – minim 1 contract – mai multe contracte a căror valoare este egală sau mai mare decât 18,550.40 lei
Lot 12 – minim 1 contract – mai multe contracte a căror valoare este egală sau mai mare decât 37.100,80 lei
Lot 13 – minim 1 contract – mai multe contracte a căror valoare este egală sau mai mare decât 18,550.40 lei
Lot 14 – minim 1 contract – mai multe contracte a căror valoare este egală sau mai mare decât 37.100,80 lei
Lot 15 – minim 1 contract – mai multe contracte a căror valoare este egală sau mai mare decât 18,550.40 lei
Lot 16 – minim 1 contract – mai multe contracte a căror valoare este egală sau mai mare decât 55.651,20 lei
Lot 17 – minim 1 contract – mai multe contracte a căror valoare este egală sau mai mare decât 18,550.40 lei
Lot 18 – minim 1 contract – mai multe contracte a căror valoare este egală sau mai mare decât 37.100,80 lei
Lot 19 – minim 1 contract – mai multe contracte a căror valoare este egală sau mai mare decât 18,550.40 lei
Lot 20– minim 1 contract – mai multe contracte a căror valoare este egală sau mai mare decât 18,550.40 lei
Lot 21– minim 1 contract – mai multe contracte a căror valoare este egală sau mai mare decât 74.201,60 lei
Lot 22– minim 1 contract – mai multe contracte a căror valoare este egală sau mai mare decât 18,550.40 lei
Lot 23– minim 1 contract – mai multe contracte a căror valoare este egală sau mai mare decât 55.651,20 lei
Lot 24– minim 1 contract – mai multe contracte a căror valoare este egală sau mai mare decât 18,550.40 lei
Lot 25– minim 1 contract – mai multe contracte a căror valoare este egală sau mai mare decât 55.651,20 lei
Lot 26– minim 1 contract – mai multe contracte a căror valoare este egală sau mai mare decât 37.100,80 lei
Lot 27– minim 1 contract – mai multe contracte a căror valoare este egală sau mai mare decât 18,550.40 lei
Lot 28– minim 1 contract – mai multe contracte a căror valoare este egală sau mai mare decât 18,550.40 lei

Prin prestari servicii similare se intelege:
- acele servicii ale cărui/căror obiect şi complexitate au vizat prestarea de activitati de consultanță/elaborare de
documente/articole/studii/cercetări/manuale/standarde ocupationale și/sau în domeniul educației și formării profesionale, la nivel
national și/sau european.
Nota: Semnificația semnului de punctuație “/” utilizat în cerința mai sus prevazuta este de ”și/sau”. - Documentele justificative care
probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de
catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente justificative sunt:
- Documente suport: copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit,
Anunt publicat: [CN1047145/16.09.2022]
Generat la: 16.09.2022 10:50

Pagina 33

Sistemul Electronic de Achizitii Publice
- certificate/procese-verbale de predare-primire sau receptie, recomandari/certificari de buna executie/documente privind modul
de indeplinire a obligatiilor contractuale emise de beneficiar si documente de receptie sau alte documente/certificate constatatoare
emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar prin care se confirma prestarea serviciilor.
- recomandări din partea beneficiarilor contractelor
Se vor lua in calcul contractele executate in calitate de contractant unic, asociat sau subcontractant. Pentru contractele exprimate in
alte monede decat euro se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Nationala a Romaniei
(www.bnr.ro). In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea
acordata, de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat
toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din
partea tertului/tertilor- Formularul 2 din sectiunea Formulare. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta angajamentul tertului
sustinator (împreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul
efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa
prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care
tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui
anexe la respectivul angajament.

III.1.5) Informatii privind contractele rezervate
Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea sociala si profesionala a
persoanelor cu handicap sau defavorizate: Nu
Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata: Nu

III.2) Conditii referitoare la contract
III.2.1) Informatii privind o anumita profesie
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: --

III.2.2) Conditii de executare a contractului
-

III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

Sectiunea IV: Procedura
IV.1) Descriere
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
IV.1.4) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al
dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiiloe care trebuie discutate sau
al ofertelor care trebuie negociate: Nu

IV.1.5) Informatii privind negocierea
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor initiale fara a desfasura negocieri: Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu
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IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE:

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 20.10.2022 15:00

IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii
selectati
-

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 20.01.2023
Durata in luni: 3

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.10.2022; Ora locala: 15:00
Locul:
In SEAP

Sectiunea VI: Informatii complementare
VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: -

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

VI.3) Informatii suplimentare
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin
trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de
fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4) Proceduri de contestare
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro;

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: -

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
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VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.09.2022
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