
 

 

 

Dep. Procurement Nr. 113793.6/10.11.2021 

 

ANUNT PRIVIND ACHIZITIA  

 „Servicii de formare profesională pentru curs de calificare pentru ocupația de macaragiu grupa C”   

Cod CPV: 80530000-8 

 

1.Entitatea contractanta Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale „Hidroelectrica SA”, cu 

sediul in Bucuresti, Bdul Ion Mihalache, nr.15–17,  et. 10-15, sector 1, telefon 0213032509, fax 0213074670, va 

invita sa participati la atribuirea contractului sectorial de servicii avand ca obiect achizitia: “Servicii de formare 

profesională pentru curs de calificare, pentru ocupația de macaragiu grupa C”, Cod CPV: 80530000-8.           

În calitate de Achizitor, HIDROELECTRICA SA demareaza procedura de achizitie sectoriala in vederea organizarii 

cursurilor, potrivit Prescripției Tehnice PT CR 8 - 2009/ ISCIR „Autorizarea personalului de deservire a 

instalațiilor/echipamentelor și acceptarea personalului auxiliar de deservire”, pentru prestarea meseriei de 

macaragiu, persoanele fizice trebuie să urmeze un curs de calificare, în baza unei programe analitice elaborate 

de ISCIR.              

Cerinta nr. 1: Prezentarea documentelor valabile care să ateste că Ofertantul se regaseste printre firmele 

avizate de ISCIR, in termen de valabilitate. Ofertantul va depune  si copii ale autorizatiei pentru efectuare de 

astfel de curs (conform cu originalul).                     

 

Achizitia se deruleaza pentru un numar de maxim 81 cursanti, cu respectarea cerintelor cuprinse in Caietului 

de sarcini nr. 104649/16.09.2021.           

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: procedura proprie;      

3. Sursa de finantare a contractului ce urmeaza a fi atribuit: surse proprii; 

4. Oferta depusa de candidat trebuie sa cuprinda: 

 a. Formulare si modele; 

 b. Propunere tehnica;  

c. Propunere financiara; 

d. Documente care sa certifice indeplinirea cerintei nr. 1 din prezentul anunt. 

5. Limba de redactare a ofertei: limba romana; 

6. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data limita de depunere a ofertei; 

7. Pretul ofertei va fi exprimat cu indeplinirea cerintelor din cuprinsul documentatiei, fara TVA; 

8. Ajustarea pretului contractului: pretul este ferm, nu se ajusteaza; 

9. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut/lot, fara a depasi valoarea estimata a lotului pentru care se depune 

oferta; 

10. Constituire Garantie de buna executie a contractului: 5% din valoarea contractului; 

11. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 15.11.2021, ora: 12:00, la adresa de e-mail: 

mihai.taciu@hidroelectrica.ro. 

12. Valoarea estimata a contractului: 124.200,00  LEI fara TVA, respectiv: 
Lot 1 :   SH Bistrita                        10 participanti x 1533.33/participant = 15.333,30 lei 
Lot 2 :  UHE Bacau                        13 participanti x 1533.33/participant = 19.933,29 lei 
Lot 2 :   SH Cluj                                4 participanti x 1533.33/participant = 6.133,32 lei 
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Lot 3 :  UHE Oradea                        9 participanti x 1533.33/participant = 13.799,97 lei 
Lot 4 :   UHE Slatina                      17 participanti x 1533.33/participant = 26.066,61 lei 
Lot 5 :  SH Ramnicu Valcea            (7 participanti +2 participanti de la SH Curtea de Arges) x 1533.33/participant 
= 13.799,97 lei 
Lot 6 :   UHE Sibiu                         19 participanti  x 1533.33/participant = 29,133,27 lei 
13. Modalitatea de sustinere a cursului: conform cerintelor din cuprinsul caietului de sarcini nr. 
104649/16.09.2021.   
14. Solicitarile privind Caietul de sarcini, si modelele - formulare, le transmiteti la Serviciul Contracte – 

Departament Procurement, prin e-mail: mihai.taciu@hidroelectrica.ro. 

mailto:mihai.taciu@hidroelectrica.ro

