Nr. 15903.4/10.03.2022
ANUNT PRIVIND ACHIZITIA
„Servicii de formare profesionala in domeniul MsEXCEL’’
1. Entitatea contractanta Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale „Hidroelectrica SA”,
cu sediul in Bucuresti, B-dul. Ion Mihalache, nr. 15 – 17, sector 1, telefon 0213032509, fax 0213074670, va
invita sa participati la atribuirea contractului sectorial de servicii avand ca obiect ,,Servicii de formare
profesionala in domeniul MsEXCEL’’ - cod CPV: 80530000-8 (Servicii de formare profesionala - Rev.2),
Curs cu certificare pentru un nr. de maxim 26 salariati, conform Caietului de sarcini nr. 4142 / 12.01.2022.
2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: procedura simplificata proprie
3. Sursa de finantare a contractului ce urmeaza a fi atribuit: surse proprii.
4. Durata contractului este de: 1 an (12 luni);
5. Oferta depusa de candidat trebuie sa cuprinda:
a. Formulare eligibilitate si acreditarii;
b. Propunere tehnica;
c. Propunere financiara;
Mentiune:
Prestatorul trebuie sa detina toate acreditarile necesare conform legislatiei in vigoare ca sa poata organiza
cursul de Servicii de formare profesionala in domeniul MsEXCEL. Sa fie autorizat de Autoritatea Naţională
pentru Calificări (ANC) si in urma acestui curs sa emita un certificat de absolvire, cu valabilitate
permanentă.
Propunerea tehnica trebuie sa corsepunda cerintelor prevazute in Caietul de sarcini nr. 4142 / 12.01.2022.
6. Limba de redactare a ofertei: limba romana;
7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data limita de depunere a ofertei;
8. Pretul ofertei va fi exprimat in lei fara TVA;
Mentiune:
Nu se accepta oferta alternativa.
Pretul ofertat unitar si total este unic indiferent de modul cum se desfasoara cursul, respectiv la sediul
prestatorului, la sediile Sucursalelor Hidrocentrale ale Societatii Contractante sau on-line.
Pretul unitar si total ofertat va include toate cheltuielile aferente prestarii serviciilor.
9. Rezultate curs: - competenţe in domeniul MsEXCEL;
10. Ajustarea pretului contractului: pretul este ferm, nu se ajusteaza;
11. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut ;
12. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 16.03.2022, ora 11⁰⁰, la adresa de e-mail:
mihaela.dulau@hidroelectrica.ro.
13. Valoarea estimata a contractului: 19.474,00 lei fara TVA.
14. Solicitarile privind Caietul de sarcini, modele formulare, draft contract le transmiteti la Serviciul Achizitii
– Departament Procurement pe e-mail: mihaela.dulau@hidroelectrica.ro .

