APROBAT,
DIRECTOR EXECUTIV
Georgina I. GRIGORIE

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT
Denumire oficială: AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA TIMIS
Adresă: BV. REPUBLICII, NR. 21
Localitate:

Cod poştal:

Ţara:

TIMISOARA

300158

ROMANIA

Punct(e) de contact: UNGURAS Florin Adrian

Telefon:

În atenţia Director Executiv: Georgina I. GRIGORIE

0256 – 294231; 0256 - 294627

E-mail:

Fax:

ajofm@tm.anofm.ro

0256 - 294234

Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.timis.anofm.ro
Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL):
Adresa profilului cumpărătorului (URL):

Alte informaţii pot fi obţinute la:
X AJOFM Timis – Comp. Formare Profesionala
□ Altele: completaţi anexa A.I
Caietul de sarcini, documentatia specifică pot fi obţinute de la:
X AJOFM Timis – Comp. Formare Profesionala, SEAP
□ Altele: completaţi anexa A.II
Ofertele trebuie transmise la:
X AJOFM Timis, Secretariat
□ Altele: completaţi anexa A.III
Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor
Zile : 03 (înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor)

I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE
PRINCIPALE)
X Minister sau orice altă autoritate naţională sau federală, inclusiv

□ Servicii publice generale

subdiviziunile regionale sau locale ale acestora

□ Apărare

□ Agenţie/birou naţional sau federal

□ Ordine şi siguranţă publică

□ Colectivitate teritorială

□ Mediu

□ Agenţie/birou regional sau local

□ Afaceri economice şi financiare

□ Organism de drept public

□ Sănătate

□ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie europeană

□ Construcţii şi amenajări teritoriale
X Protecţie socială
□ Recreere, cultură şi religie

□ Altele (precizaţi): —————————

□ Educaţie
□ Altele (precizaţi): —————

Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante

da □

NU X

Sau, după caz
□ Producere, transport şi distribuţie de gaz şi de energie
termică

□ Apă
□ Servicii poştale

□ Electricitate

□ Servicii feroviare

□ Prospectare şi extragere a gazului şi petrolului
□ Servicii feroviare urbane, de tramvai sau de autobuz
□ Prospectare şi extragere a cărbunelui şi a altor
combustibili solizi

□ Activităţi portuare
□ Activităţi aeroportuare

SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea dată contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractantă/entitatea contractantă
Contract de servicii de formare profesionala
II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
a) Lucrări

□

B) Produse

□

c) Servicii
Categoria serviciilor:

Executare

□

Cumpărare

□

Proiectare şi executare

□

Leasing

□

Executarea, prin orice

□

Închiriere

□

mijloace, a unei lucrări,

Închiriere cu opţiune de

□

conform cerinţelor

cumpărare

specificate de autoritatea

O combinaţie între acestea

□

contractantă
Locul principal de executare

Locul principal de livrare

Locul principal de prestare
Timisoara

Cod CPV

Cod CPV

Cod CPV 80530000-8

II.1.3) Procedura implică
Un contract de achiziţii publice

X

Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic (SAD)

□

Încheierea unui acord-cadru

□

X
2B

II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru
NU ESTE CAZUL
Acord-cadru cu mai mulţi operatori economici

□

Acord-cadru cu un singur operator economic

□

Numărul □□□ sau, după caz, numărul maxim □□□ de
participanţi la acordul-cadru preconizat
Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului
cadru :

NU ESTE CAZUL
da □ nu □Dacă DA,

Reluarea competiţiei se va face în SEAP:
da □ nu □
Durata acordului-cadru: Durata în ani: □□ sau în luni: □□□
NU ESTE CAZUL
Estimarea valorii totale a achiziţiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru (după caz; numai în cifre):
NU ESTE CAZUL
Valoarea estimată fără TVA: _________________

Monedă: ________ sau

intervalul: între _____________ şi _______________

Monedă: ________

Frecvenţa şi valoarea contractelor care urmează să fie atribuite (dacă se cunosc): __________
II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor
Servicii de formare profesionala a somerilor indemnizati/neindemnizati aflati in evidentele AJOFM Timis pentru 20
de ocupatii.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)
Vocabular principal
Obiect principal

80530000-8

Obiect(e) suplimentar(e)

NU ESTE CAZUL

II.1.7) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice (GPA)
II.1.8) Împărţire în loturi (pentru precizări privind loturile utilizaţi
un singur lot

□

unul sau mai

da □

NU X

DA X

nu□

toate loturile

□

multe loturi
X
da □

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)

NU X

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul
După caz, valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): 199.040

Monedă: LEI

sau intervalul: între _______________ şi _______________

Monedă: __________

II.2.2) Opţiuni

da □

NU x

Dacă da, valoarea se va completa în mod obligatoriu numai ca interval valoric
Dacă da, descrierea acestor opţiuni: ____________________________________________________________
Numărul de prelungiri posibile (după caz): □□□ sau interval: între □□□ şi □□□
Dacă se cunoaşte, în cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite, calendarul prevăzut al contractelor
ulterioare: în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului)

NU ESTE CAZUL

II.2.3 Procentul minim de lucrări/servicii care urmează să fie atribuite de concesionar unor terti (după caz, în cazul
contractelor de concesiuni)

NU ESTE CAZUL

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
De la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de începere a serviciilor sau lucrărilor

Contractul este valabil pe perioada de desfasurare a programelor de formare profesionala pe care
organizatorul le solicita pana la data de 31.12.2014.

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
II.4.1. Ajustarea preţului contractului

da □

NU X

NU

SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE
III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate

III.1.1.a) Garantie de participare

da X

nu

Ofertantul va prezenta o garantie de participare la licitatie pentru ocupatia/ocupatiile ofertate in cuantum de 1% din pretul
estimativ al contractului: 1 asistent manager=35 lei/ 2 agent de securitate=98 lei/ 3 comerciant vanzator marfuri
alimentare=195 lei/ 4 comunicare in limba engleza=67 lei/ 5 comunicare in limba germana=67 lei/ 6 contabil=70 lei/ 7
designer pag web=35 lei/ 8 electrician exploatare medie si joasa tensiune=140 lei/ 9 frizer coafor manichiurist
pedichiurist=196 lei/ 10 inspector/referent resurse umane=60 lei/ 11 instalator instalatii tehnico sanitare si de gaze=168 lei/
12 ingrijitoare batrani la domiciliu=153 lei/ 13 ingrijitoare copii=110 lei/ / 14 lucrator finisor pentru constructii= 154 lei/ 15
manager proiect=66 lei/ 16 manager resurse umane=46 lei/176 maseur=73 lei/ 18 macelar=77/ 19 operator calculator=49
lei/ 20 ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie=130 lei. Total 1+ 2+ 3+…+ 20= 1.990 lei. Perioada de
valabilitate a garantiei: 60 de zile de la data termenului limita de depunere a ofertelor. Forma de constituire a garantiei de
participare: Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in
conditiile legii de o societate bancara sau de asigurari, care se prezinta in original, in cuantum si pentru perioada prevazuta
in documentatia de atribuire. Garantia de participare se poatre constitui si prin depunere la casieria AJOFM Timis a sumei
in numerar. In cazul in care persoanele juridice opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar
suma se va vira in contul RO60TREZ 6215005XXX000296, deschis la Trezoreria Timisoara. Dovada constituirii garantiei
de participare se va prezenta in limba romana. Neconstituirea garantiei de participare pana la data si ora deschiderii ofertelor
atrage respingerea ofertei. Restituirea garantiei de participare se va face pe baza solicitarii transmise de ofertant.
III.1.1.b) Garantie de bună executie

da □

NU X

NU ESTE CAZUL
III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante
BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul
NU ESTE CAZUL
III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale

da □

NU X

III.1.5. Legislatia aplicabilă
- Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj, modificată şi completată;
- Normele metodologice de aplicare a Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei
de muncă, aprobate prin HG 174/2002, modificată şi completată;
- HG 377/2002 modificată şi completată, cu privire la Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării
forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii actualizata;
- Hotărârea Guvernului 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr 34/2006
privind achiziţiile publice;
- Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 republicata si actualizata, privind formarea profesionala a adultilor;
- Hotararea guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr. 129/2000
republicata si actualizata, privind formarea profesionala a adultilor;
- Ordin nr. 353/5202/2003 privind Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor;
- Ordin nr. 501/5253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor actualizata.
- www.anrmap.ro

III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în registrul comerţului sau al
profesiei
III.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului:
Informatii si formalităti necesare pentru evaluarea respectării cerintelor
Solicitat [x]

Nes licitat [

]

Garantia de participare

Cerinţe obligatorii:
1.Declaratie privind eligibilitatea, neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din
O.U.G. nr. 34/2006, (Formular 1)
2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006,
cu modificarile si completarile ulterioare (Formular 2)
3.Declaratie privind calitatea de participant la procedura (Formular 3)
4.Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta (Formular 4)
5.Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 privind
conflictul de interese (Formular 5)
6.Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte plata obligatiilor
scadente fata de bugetul local (sau echivalent pentru persoane juridice straine) din luna
anterioara celei in care se depun ofertele. Original sau copie conforma cu originalul.
7.Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii
administrativ teritoriale, care sa ateste plata obligatiilor scadente fata de bugetul de stat
(sau echivalent pentru persoanele juridice straine) din luna anterioara celei in care se depun
ofertele. Original sau copie conforma cu originalul.
Dovada achitarii acesteia in contul AJOFM Timis.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
Informatii si formalităti necesare pentru evaluarea respectării cerintelor mentionate:
Persoane
juridice/fizice
române

Cerinţe obligatorii:
1.Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comertului cu cel mult 30 de zile anterior
datei stabilite pentru depunerea ofertelor, sau alte acte doveditoare in functie de forma de organizare,
in original sau copie conform cu originalul. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are codul CAEN
asociat obiectului contractului.
2.Autorizatie de furnizor de formare profesionala/decizie privind autorizarea pentru fiecare lot/meserie/
ocupatie ofertata. Documentele se depun sub urmatoarea forma: original/copie legalizata/copie
lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
3.Declaratie pe propria raspundere care sa ateste faptul ca, in ceea ce priveste cursurile de formare
profesionala pentru care se prezinta oferta, acestea vor fi finantate exclusive din bugetul asigurarilor
pentru somaj (de catre AJOFM Timis) si nu din alte surse/fonduri (FSE, etc.).

Persoane juridice
/fizice străine 1.

Cerinţă obligatorie:

III.2.2) Capacitatea economică şi financiară
Informaţii privind
financiară
Solicitat [x]
Nesolicitat [ ]

situaţia

economico-

Se vor prezenta:
1.formularul de oferta - Formularul 10
2.devizul estimativ pe elemente de cheltuieli conform formularului din
care sa reiasa taxa pe cursant – Formularul 11

III.2.3.a) Capacitatea tehnică si/sau profesională
Informaţii privind capacitatea tehnică
Solicitat [x]
Nesolicitat [ ]

Se vor prezenta:
1.informatii generale despre ofertant/ candidat (Formular 6) ;
2.certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul
beneficiar (recomandari);
3.declaratie privind lista principalelor prestari de servicii de formare
profesionala in ultimii 3 ani, conform cu Formularul 7 ;
4.declaratie privind spatiile si dotarile pentru teorie si practica de care
dispune ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului,
conform Formularului 8;
5.documente care dovedesc modul de detinere a bazei materiale (spatii,
dotari), copii, dupa caz contracte/ parteneriate/protocoale incheiate cu
diversi agenti economici;
6.declaratie privind personalul implicat in furnizarea serviciului de
formare profesionala, conform Formularului 9;
7.lista formatorilor care vor participa la desfasurarea programului de formare
profesionala si care vor asigura pregătirea teoretică şi instruirea practică,
pe discipline si numar ore de efectuat, pentru meseria solicitata;
8.CV-ul fiecarui formator, in care sa se detalieze experienta in specialitatea
corespunzatoare programului de formare ;
9.acordul scris al fiecarui formator pentru participarea la programul de
formare profesionala in meseria solicitata;
10. diplomele si certificatele din care sa reiasa ca detine specializarea ceruta
de programul de formare (copii);
11. actul de identitate, dupa caz;
12. planul si programa de pregatire aprobate de Comisia de Autorizare
- pentru ocupatia solicitata ;
13. suportul de curs.

III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calităţii si de protectie a mediului
Reglementarile referitoare la protectia mediului se pot obtine de la Agentia pentru Protectia Mediului.

Informatii si/sau
nivel(uri) minim(e)
necesare pentru
evaluarea respectării

Modalitatea de îndeplinire:

cerintelor mentionate

Cerinţa nr. 1

Modalitatea de îndeplinire

.....................................

......................................................

.........
Cerinţa nr. 2

Modalitatea de îndeplinire

.....................................

......................................................

.........
.....................................

.....................................................

.........
III.2.4) Contracte rezervate (după caz)

da □

NU X
□

Contractul este rezervat unor ateliere protejate
Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de ocupare a forţei de muncă protejate

□

III.3) CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii

da □

NU X

Dacă da precizaţi actele cu putere de lege şi actele administrative aplicabile:
După caz, mentionati care profesie (concurs de solutii)
_________________________________________________________________________________________
III.3.2) Persoanele juridice au obligaţia să indice numele şi calificările

DA X

nu □

profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea
serviciilor respective

SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfășurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfăsurare a procedurii de atribuire

Offline X

Online □

IV.1.1.b) Tipul procedurii
Licitaţie deschisă □
Licitaţie restrânsă □
Licitaţie restrânsă accelerată □
Justificare pentru alegerea licitaţiei accelerate:
_________________________________________________________________________________________

Cerere de oferte

X

Negociere □
Au fost deja selectaţi candidaţi

da □ nu □

Dacă da, indicaţi numele şi adresa operatorilor economici selectaţi deja în secţiunea VI.3) - Informaţii suplimentare
Negociere accelerată □
Justificare pentru alegerea negocierii accelerate:

_________________________________________________________________________________________
Dialog competitiv □
□

Concurs de solutii

Deschis □ Restrâns □

Numărul de participanti estimat □□□

sau

numărul minim □□□ / numărul maxim □□□

IV.1.2) Limitarea numărului de operatori economici invitaţi să prezinte oferte sau să participe
NU ESTE CAZUL
IV.1.3) Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitaţii care să se deruleze în etape succesive pentru a

da □ nu □

reduce progresiv numărul soluţiilor care trebuie discutate sau al ofertelor
care trebuie negociate
NU ESTE CAZUL

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE / CRITERII DE EVALUARE
IV.2.1) Criterii de atribuire
Cel mai mic preţ
□
sau
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico - economic

X

Criterii

Pondere

Intră în
licitaţie
electronică
/reofertare
S.E.A.P.

1.

OFERTA TEHNICA – evaluarea se va face conform caietului de sarcini anexat

40 %

NU X

60%

NU X

la prezenta.

2.

OFERTA FINANCIARA – evaluarea se va face conform caietului de sarcini
anexat la prezenta.

IV.2.2) Se va organiza o licitaţie electronică

da □

NU X

IV.2.3. „Numele participantilor deja selectati ( în cazul unui concurs de solutii restrâns)”
NU ESTE CAZUL

IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă
IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract

da □

NU X

IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

X

□

□

□

Altele: ____________________________________________________________________________-

□

Moneda în care se transmite oferta financiară (în cazul procedurilor online sau offline cu etapă finală de L.E. : LEI
IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta (în cazul unei licitaţii deschise,
cerere de oferte)
durata în luni: □□□ sau în zile: 60 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8) Recompense si juriu ( în cazul unui concurs de soluții)

NU ESTE CAZUL
da □

IV.3.8.1) Se va acorda una sau mai multe prime

NU X

Dacă da, numărul si valoarea primelor care urmează să fie acordate
IV.3.8.2) Detalii privind plătile către toti participantii (după caz)

NU ESTE CAZUL

IV.3.8.3) Contracte atribuite în urma cererii de oferte: Contractele de servicii atribuite în urma cererii de oferte vor
fi atribuite câstigătorului sau unuia dintre câștigătorii concursului

DA X

nu □

IV.3.8.4) Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractantă/entitatea contractantă

da □

nu □

NU ESTE CAZUL
IV.3.8.5) Numele membrilor juriului selectati (după caz)

NU ESTE CAZUL

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Ofertanţii au obligaţia de a întocmi propunerea tehnică astfel încât să permită identificarea facilă a corespondenţei cu specificaţiile
tehnice din CAIETUL DE SARCINI. În acest sens se vor inainta:
- informatii generale despre ofertant/ candidat Formularul 6;
- certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar (recomandari);
- declaratie privind lista principalelor prestari de servicii de formare profesionala in ultimii 3 ani, conform cu
Formularul 7;
- declaratie privind spatiile si dotarile pentru teorie si practica de care dispune ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare a
contractului, conform Formularului 8;
- documente care dovedesc modul de detinere a bazei materiale (spatii, dotari), copii, dupa caz contracte/ parteneriate/protocoale
incheiate cu diversi agenti economici;
- declaratie privind personalul implicat in furnizarea serviciului de formare profesionala, conform Formularului 9;
- lista formatorilor care vor participa la desfasurarea programului de formare profesionala si care vor asigura pregătirea teoretică
şi instruirea practică, pe discipline si numar ore de efectuat, pentru meseria solicitata;
- CV-ul fiecarui formator, in care sa se detalieze experienta in specialitatea corespunzatoare programului de formare;
- acordul scris al fiecarui formator pentru participarea la programul de formare profesionala in meseria solicitata;
- diplomele si certificatele din care sa reiasa ca detine specializarea ceruta de programul de formare (copii);
- actul de identitate, dupa caz;
- planul si programa de pregatire aprobate de Comisia de Autorizare - pentru ocupatia solicitata;
- suportul de curs.
Formularele sunt anexate la prezenta.
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
Ofertantul trebuie să prezinte:
Formularul 10 de ofertă prezentat în anexă;
Ofertantul are obligaţia de a exprima preţul din propunerea financiară în lei. Preţul rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire a
contractului;
Oferta financiară va cuprinde un deviz estimativ pe elemente de cheltuieli conform HG 377/2002, (Formularul 11).
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei
Ofertele se depun prin posta sau la sediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Timis din Timisoara, bv. Republicii
nr.21, cod postal 300158 la etajul 2, cam. 202 secretariat.
Persoana responsabila: Unguras Florin Adrian.
Numere de telefon: 0256/294231, 0256/294627, fax: 0256/294234
Sigilarea şi marcarea ofertelor
Ofertantii trebuie sa examineze cu atentie si sa respecte toate instructiunile, conditiile, formularele si specificatiile incluse in fisa de
date a achizitiei si in caietul de sarcini.
Ofertantii au obligatia de a certifica pentru autenticitate copiile de pe actele prezentate odata cu originalul, prin inscrierea pe copie a
mentiunii "conform cu originalul", urmata de numele, prenumele si semnatura ofertantului si de data la care s-a facut mentiunea.
Ofertantul va prezenta oferta în 2 exemplare, dactilografiate, numerotate, semnate si stampilate de catre el sau de persoana
împuternicita de acesta.
Oferta nu va contine randuri suplimentare, stersături sau cuvinte scrise peste scrisul initial, cu exceptia corecturilor facute şi semnate
de catre ofertant sau persoana împuternicita a acestuia.
Organizatorul licitatiei va refuza primirea ofertelor în plicuri deteriorate, desfacute sau cu semne distincte, indiferent din vina cui s-a
produs aceasta.

Candidatul trebuie sa depună documentele în plicuri închise si sigilate astfel:
1. Un plic cu mentiunea "ORIGINAL" care sa contina:
a. un plic cu mentiunea „DOCUMENTE DE CALIFICARE ORIGINAL”;
b. un plic cu mentiunea "PROPUNERE FINANCIARA ORIGINAL";
c. un plic cu mentiunea "PROPUNERE TEHNICA ORIGINAL".
2. Un plic cu mentiunea "COPIE" care sa contina:
a. un plic cu mentiunea „DOCUMENTE DE CALIFICARE COPIE”;
b. un plic cu mentiunea "PROPUNERE FINANCIARA COPIE";
c. un plic cu mentiunea "PROPUNERE TEHNICA COPIE".
Plicurile cu mentiunea "ORIGINAL" si "COPIE" se vor introduce într-un plic exterior pe care se va scrie numele si adresa
candidatului, ocupatia ofertata si mentiunea „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE ……., ORA ……...”
Plicul exterior va fi însotit de scrisoarea de înaintare a ofertei în două exemplare, conform Formularului 12 si de dovada
achitarii garantiei de participare in contul AJOFM Timis.
Propunerea tehnica si propunerea financiara vor deveni anexe ale contractului de prestari servicii incheiat intre AJOFM Timis si
furnizorul de servicii de formare profesionala desemnat castigator.
IV.4.4
Posibilitatea
retragerii
sau
modificării
ofertei

Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage oferta numai înainte de data limită
stabilită pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens.
Oferte intarziate
Ofertele depuse după data şi ora limită de depunere a ofertelor precum şi ofertele depuse la altă adresă
decât cea specificată se consideră nedepuse şi se returnează sigilate expeditorului.
Oferte alternative – nu sunt admise;
Pentru fiecare lot (ocupatie) se depune oferta separat.
Se pot depune oferte doar pentru unele loturi.
Persoanele juridice sau fizice nominalizate ca subcontractanti in cadrul uneia sau mai multor oferte
nu au dreptul de a depune oferta in nume propriu sau in asociere.
Orice oferta pentru care se constata nerespectarea prevederilor menţionate mai sus, va fi respinsa.

IV.4.5
Deschiderea
ofertelor

Ora, data si locul deschiderii ofertelor: _______________, la sediul AJOFM Timis. In cazul in care
termenul stabilit nu poate fi respectat, autoritatea contractanta va comunica furnizorilor care au depus
oferte noul termen de selectie a ofertelor.
Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor: ofertanţii sau reprezentanţii împuterniciţi ai
ofertanţilor. Reprezentanţii împuterniciţi vor trebui să prezinte delegaţia (împuternicirea) şi actul de
identitate.
Şedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare
şi de reprezentanţii operatorilor economici, în care se consemnează modul de desfăşurare a şedinţei
respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecărei oferte.
Comisia de evaluare va transmite un exemplar al procesului-verbal de deschidere tuturor operatorilor
economici participanţi la procedura de atribuire, indiferent dacă aceştia au fost sau nu prezenţi la
şedinţa de deschidere.
Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica: - oferta cea mai avantajoasa din
punct de vedere tehnico - economic.
Metoda de evaluare: metoda calitate/cost.
Metoda presupune clasificarea ofertelor în ordinea descrescătoare a punctajelor combinate, tehnic şi
financiar,având în vedere ponderile indicate, in caietul de sarcini si in prezenta fisa de date.

SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC

da □

NU X

Dacă da, precizaţi perioadele estimate de publicare a anunţurilor viitoare: _____________________________
VI.2) Contractul/Concursul se înscrie într-un proiect/program finanţat din fonduri comunitare/program operaţional/program
da □

naţional de dezvoltare rurală

NU X

Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) şi/sau program(e):_________________________________________
Tipul de finantare:
Cofinantare

□

Credite externe cu garantia statului □

Fonduri europene

□

Alte fonduri.

□

Dacă da, numele fondului (se va selecta obligatoriu din lista disponibilă)

VI.3) ALTE INFORMAŢII
Atribuirea contractului de achizitie publica
Nu se accepta actualizarea pretului contractului.
Va fi desemnat câştigător furnizorul care va obţine punctajul maxim în urma evaluării ofertelor.
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timis va comunica tuturor ofertanţilor rezultatul aplicării
procedurii de cerere de ofertă în termen de 3 (trei) zile calendaristice de la data stabilirii ofertantului câştigător.
Ofertanţii care au fost declaraţi necâştigători au dreptul de a depune contestaţie în termen de 5 (cinci) zile
calendaristice de la data la care au primit comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de cerere de oferte.
Ofertantul declarat câştigător va fi invitat pentru încheierea contractului de formare profesională în termen de minim 5
(cinci) zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii.
Contractul de formare profesională este prezentat în anexă.
În cazul în care, în perioada de valabilitate a ofertei vor surveni modificări ale prevederilor legale privind formarea
profesională a adulţilor, agenţia îşi rezervă dreptul de a încheia contractul de formare profesională corespunzător noilor
condiţii, înştiinţând în termen util ofertantul declarat câştigător.
În cazul în care ofertantul castigator refuza semnarea contractului de servicii, autoritatea contractanta va invita
următorul ofertant în ordinea descrescătoare a clasamentului sau de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului.
VI.4) CĂI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru căile de atac
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Adresă: Str. Stravropoleos, nr. 6, sector 3
Localitate:

Cod poştal: 030084

BUCURESTI

Ţară:
ROMANIA

E-mail:

Telefon:

office@cnsc.ro

(+4) 021/310.46.41

Adresă Internet

Fax:

www.cnsc.ro

(+4) 021/310.46.42

Organismul competent pentru procedurile de mediere
NU ESTE CAZUL
VI.4.2) Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac:
Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac
Denumire oficială: Tribunalul Timis
Adresă: Piata Tepes Voda nr. 14
Localitate:

Cod poştal:

Ţară:

Timisoara

300055

ROMANIA

E-mail:

Telefon:0256 – 498054

Adresă Internet

Fax: 0256 - 200040

