
 Servicii instruire curs planificare strategică  aferentă proiectului  ”SMART CT’’ 

 

Tip anunț : Achiziție directă; 

Tip contract: Servicii; 

Denumire achiziție: Servicii instruire curs planificare strategică  aferentă 
proiectului  ”SMART CT’’; 
Cod CPV – 80000000 – 4 Servicii de învățamânt și formare profesională; 

                 80530000 – 8 Servicii de formare profesională 

                 80521000 – 2 Servicii privind programele de formare 

                 80570000 – 0 Servicii de perfecționare personal;   

Descriere achiziției:  Serviciile vor consta în activități de instruire, inclusiv 

evaluarea/testarea cursanților iar la finalizarea instruirii, cursanților li se vor emite 
certificate de participare. 
 Această activitate presupune realizarea unor servicii de instruire, pentru cursul 

de Planificare strategică pentru 10 persoane care se va derula pe parcursul unei 
sesiuni de 3 zile de la data prevăzută în ordinul de începere, conform cerințelor minime 

solicitate prin caietul de sarcini cu nr. 103035/07.07.2020; 
Valoarea estimată:  9.250 lei fără TVA; 

Durata contractului: Durata contractului de prestări servicii este până la 30.10.2020, 

corelat cu durata contractului de finanţare nr.284/05.12.2018 şi se poate modifica în 

funcţie de durata de implementare a proiectului. 

DURATA SERVICIULUI 

Durata totală pentru prestarea serviciului este de 3 zile, de la data prevăzută în 

Ordinul de începere. 

Oferta se va elabora în conformitate cu cap. 6. Modul de întocmire și prezentare al 

ofertei din caietul de sarcini nr. 103035/07.07.2020 și va fi însoțită de Certificatul 

ONRC din care să rezulte obiectul de activitate corespunzător obiectului contractului.  

Oferta tehnică va fi întocmită astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să 

permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile 

tehnice din caietul de sarcini nr. 103035/07.07.2020. 

Oferta financiară va fi prezentată la valoarea totală, exclusiv taxa pe valoarea 

adăugată, care va fi evidenţiată distinct.  

Oferta financiară va fi însoțită de o anexă în care se va detalia taxa (tariful)/cursant 

exprimat în lei fără TVA. Taxa (tariful)/cursant va include toate cheltuielile ocazionate 

de organizarea, derularea, finalizarea cursului, evaluarea/testarea cursanților și 

întocmirea certificatelor de participare. 

Preţul, în lei, al serviciului este ferm pe toată durata contractului.. 

Termenul de valabilitate al ofertei este de 120 de zile. 

Condiții participare: Conform cerinţelor din caietul de sarcini 103035/07.07.2020:  

- Prestatorul de servicii trebuie să aibă obiect de activitate  corespunzător 

exercitării activității profesionale pentru îndeplinirea contractului (codul CAEN 

8599 „Alte forme de învățământ”).Pentru îndeplinirea acestei cerințe, 

Prestatorul va prezenta - Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului 

Comerțului, din care să rezulte că serviciile ce fac obiectul contractului au 

corespondent în codul CAEN menționat în certificatul constatator (original/copie 

lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul/forma electronică); 

Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/valabile la 



data prezentării documentului sau pentru persoanele juridice străine, 

documente echivalente emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de 

rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană 

fizică/juridică. 

- Autorizații pentru desfășurarea activităților de formare profesională a adulților 

sau echivalent, pentru activitatea de formare ce face obiectul contractului - 

copie lizibilă cu menţiunea  “conform cu originalul”, in conformitate cu 

prevederile Ordonanței nr.129/2000 republicată privind formarea profesională a 

adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi a  prevederilor Ordinului nr. 

353/5.202/ 2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de 

formare profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

Criteriul de atribuire: ,,prețul cel mai scăzut” . 

Data afișării anunțului: 17.07.2020; 

Data limită primire oferte: 22.07.2020, ora 23:59. 

Modalitate desfășurare: 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta conform prezentului 

anunț pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro; Număr telefon 

contact: 0241.488.157. 

Caietul de sarcini va fi atașat anunțului și pe site-ul institutiei www.primaria-

constanta.ro, la rubrica Achiziții Publice/Anunțuri achiziții publice și finanțări 

nerambursabile. 

Ofertantul a carui ofertă va fi declarata castigătoare, la solicitarea autoritătii 

contractante, va transmite oferta in original la adresa: municipiul Constanta , Bdul. 

Tomis nr. 51 Biroul Management Documente, camera 18. In atentia: Serviciului 

Achiziţii Publice, cu menţiunea: Achizitia de ,, Servicii instruire curs planificare 

strategică  aferentă proiectului  ”SMART CT’’’’. 

Conditii referitoare la contract: Cu respectarea prezentului anunt si a caietului de 

sarcini atașat; 

Informatii suplimentare: Operatorii economici pot solicita clarificari anterior 

depunerii ofertelor, pana la data de 20.07.2020 pe adresa de e-mail 

daniela.bucur@primaria-constanta.ro. 

mailto:achizitiipublice@primaria-constanta.ro

