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INVITATIE DE PARTICIPARE
Asociatia Centrul Rromilor “Amare Rromentza”, in calitate de Beneficiar al proiectului“Educatia – un
pas inainte pentru comunitatea Boldesti - Scaeni’’, finantat de OMV Petrom S.A, achizitioneaza
servicii de formare profesionala (Cod CPV80530000-8), prin procedura interna studiul pretului pietei.
In cadrul proiectului sunt previzionate cursuri de calificare pentru 50 de persoane care si-au
manifestat dorinta de a urma si absolvi aceste cursuri pentru obtinerea calificarii in meseria respectiva.
Se vor achizitiona serviciilor de formare profesionala cu urmatoarele specificatii tehnice minime
obligatorii pentru operatorii economici care vor depune oferte in cadrul procedurii de achizitie
Cursul nr. 1 – Curs de formare nivelul I Lucrator finisor in constructii ( Cod COR: 7132.1.1)
Cursul nr. 2. Curs de formare nivelul I Confectioner-asamblor articole din textile (Cod COR
821908)
Programele de formare se vor desfăşura pe durata a 360 de ore (120 de ore pregătire teoretică şi 240 de
ore pregătire practică), conform autorizării ANC pentru nivelul de calificare solicitat.
– Furnizorul va deține autorizare emisă de către Comisia de Autorizare în vederea organizării cursurilor
mentionate mai sus
– Număr de grupe: 1/ curs;
– Număr estimat de cursanţi pe grupa: 25;
– Cursul este estimat a se desfăşura pe parcursul perioadei: septembrie 2016 – noiembrie 2016;
Graficul cursurilor va fi stabilit de comun acord intre Prestator si Beneficiar la semnarea contractului
de achizitie;
După finalizarea fiecărei părți, cursanții vor fi evaluați și notați si vor primi certificate de absolvire a
cursurilor recunoscute de ANC
Cursul va fi structurat în 2 module: parte teoretică și parte practică
– Partea teoretica a cursului va fi organizata în locațiile puse la dispoziţie de Beneficiar in localitatea
Boldesti – Scaeni, jud. Prahova. Pentru partea de teorie formatorii se vor deplasa in localitatea Boldesti
– Scaeni,
- Partea de practica se va desfasura la o locatie pusa la dispozitie de Prestator in localitatea Ploiesti sau
in zona adiacenta acesteia.
– Furnizorul va asigura numărul de formatori suficient atât pentru partea teoretică cât și pentru partea
practică, conform dispozițiilor legale;
– Prestatorul va respecta planificarea cu privire la organizarea sesiunilor de formare în funcţie de
perioadele de desfăşurare, locaţia cursului şi numărul de grupe aferente, în vederea respectării
indicatorilor proiectului;
– Prestatorul va delega o persoană de contact care va menține legătura cu Beneficiarul;
– Tematica modulelor de formare şi materialele de lucru vor fi elaborate în aşa fel încât să permită
interacţiunea între participanţi şi va cuprinde instrumente practice de lucru.
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– Furnizorul de formare va transmite curricula şi suportul de curs integral catre Beneficiar prin oferta sa
tehnica.
Suportul de curs va cuprinde informatii despre subiectele teoretice si practice ale cursului, structurate si
detaliate astfel incat sa reiasa atingerea obiectivelor.
Suportul de curs cuprinde continuturile de baza mentionate in programa de pregatire
autorizata/certificata A.N.C.
Informatiile din suporturile de curs sunt accesibile (se utilizeaza un limbaj accesibil, termenii noi sunt
explicati, se ofera exemple, exista elemente de marcare a continutului de retinut) si adaptate pentru
grupul tinta.
Nu se acceptă oferte alternative. Nu se accepta oferta pe loturi.
Procedura de atribuire aplicata: Studiul preţului pieţei in conformitate cu procedura interna a
achizitorului.
Bugatul maxim alocat pentru servicile de formare este de 40.000 lei, inclusiv TVA. Ofertele care
depasesc bugetul maxim sunt declarate inadmisibile.
Documente obligatorii de calificare pentru operatorii economici participanti la procedura de
achizitie:
-

Oferta financiara si Anexa la oferta financiara, conform modelului achizitorului, semnata
si stampilata.

-

Propunerea tehnica – Specificatii tehnice ofertate, care sa cuprinda specificatile tehnice de
mai sus si prezentarea cursurilor de formare, semnata si stampilata;

-

Declaratia privind lipsa conflictului de interese conform art. 14 din O.U.G. nr. 66/2011 și
art. 58-63 Legea 98/2016 semnata in original.

-

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, in care sa se mentioneze
obiectul de activitate a operatorului economic (principal sau secundar) in copie certificata
cu originalul de catre ofertant sau alta dovada privind dreptul de a exercitata activitatea
respectiva.

-

Certificat de inregistrare fiscala in copie certificata cu originalul de catre ofertant.

-

Dovada ca are experienta in domeniile de formare mai sus mentionate, prin prezentarea a
minim unui proces verbal de predare primire/ contract finalizat, recomandare din partea
beneficiarului cursului de formare, in copie certificata cu originalul, in ultimii 4 ani.

-

Dovada acreditarii ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari)

-

CV-uri semnate insotite de diplome si alte documente justificative care sa ateste
specializarea in domeniu a formatorilor care vor tine cursurile de calificare, in copie
certificata cu originalul.
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Termenul limita de primire a ofertelor, modul de prezentare a ofertelor si adresa la care se
transmit ofertele
Ofertele se depun prin posta la adresa: str. Constantin Bosianu nr.15, sector 4, Bucuresti sau prin
mijloace electronice la adresa de e-mail: rromano@amarerromentza.org, pana la data de
16.08.2016, ora 16.00, persoana de contact, Luiza Medeleanu, tel: 0785.038.082 sau 021.312.98.81.
Toate documentele trebuie semnate şi stampilate de reprezentantul/reprezentanţii autorizaţi
corespunzător să angajeze ofertantul în contract. În cazul în care acestea sunt semnate de o altă
persoană, aceasta va prezenta o împuternicire in acest sens.
Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 16.08.2016, ora 17:30 la adresa Str. Constantin Bosianu
nr.15, sector 4, Bucuresti.
Criteriul de atribuire a contractului
Preţul cel mai scăzut in conditiile indeplinirii specificatiilor tehnice minime solicitate de catre
Achizitor, a respectarii bugetului pe fiecare categorie de produs in parte si pe fiecare lot si a
conditiilor contractuale solicitate.
Ofertele care nu contin in integralitate documentele obligatorii de calificare prezentate mai sus
de catre Achizitor sunt considerate neconforme.
Ofertele care nu respecta cerintele tehnice minime prezentate mai sus de catre Achizitor sunt
considerate neconforme.
Modalitatile de plata
Plata se va efectua prin virament bancar din contul beneficiarului in contul indicat de furnizor. Plata
pentru produsele furnizate se va realiza în contul furnizorului, după prestarea serviciilor de formare si
emiterea facturii, in conditiile receptionarii pe baza de proces-verbal de receptie, în termen de maxim
60 de zile de la data receptiei si emiterii facturii.
Bugetul alocat serviciilor de formare este de 40.000 lei cu TVA inclus. Intrucat achizitorul nu este
autoritate contractanta si nu are nici alte obligatii contractuale de a respecta vreo procedura de achizitie
publica pentru achiztionarea servicilor, se va aplica procedura interna de studiu a pretului pietei prin
solicitarea de cel putin 3 oferte de la potentiali ofertanti pe piata serviciilor de formare profesionala.
Cu stima,
Delia Grigore,
Presedinte
Asociatia Centrul Rromilor “Amare Rromentza”

