Dep. Procurement Nr. 118044.2/12.11.2021

ANUNT PRIVIND ACHIZITIA DE SERVICII
“Servicii de formare profesională - Curs teoretic și practic de mentenanță și dezvoltarea de aplicații
pentru automante programabile Siemens nivel de bază și avansat”
1. Entitatea contractanta Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentralae „Hidroelectrica
SA”, cu sediul in Bucuresti, Bdul Ion Mihalache, nr.15 – 17, sector 1, va invita sa participati la atribuirea
contractului sectorial de servicii avand ca obiect “Servicii de formare profesională - „Curs teoretic și practic
de mentenanță și dezvoltarea de aplicații pentru automante programabile Siemens nivel de bază și
avansat”, conform Caietului de sarcini.
2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: procedura simplificata proprie
3. Sursa de finantare a contractului ce urmeaza a fi atribuit: surse proprii.
4. Oferta depusa de candidat trebuie sa cuprinda:
a. Formulare eligibilitate;
b. Propunere tehnica;
c. Propunere financiara;
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 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, cursul se va realiza la sediul prestatorului sau la sediul unei Sucursale
apartinand entitatii contractante SPEEH Hidroelectrica SA. Modalidatea de derulare a cursului se va stabli
de catre entitatea contractanta in perioada de derulare a contractului. Ofertantul trebuie sa aiba
capacitatea de a desfasura cursurile in oricare din modalitatile de desfasurare a cursului mentionate;
8. Conform cerintelor din caietul e sarcini prestatorul trebuie să îndeplinească următoarele:
- Sa prezinte copii dupa:
documentele de certficare a sistemului de management al calitatii conform
SREN_ISO_9001:2008 sau echivalent sau orice alt document care sa ateste performanta de calitate in
concordanta cu legislatia in vigoare;
documentul de autorizare emis de Autoritatea Nationala pentru Calificari (A.N.C);
- - Sa deruleze cursul de instruire cu formator certificat; Experienta ca lector formator – minim 4 cursuri în
domeniul investitiilor, dovedita prin adeverinte eliberate de catre angajatori/colaboratori
- Sa asigure conditiile necesare pentru buna desfasurare a cursului de instruire.
Va respecta ORDINUL nr.1.228 din 3 iulie 2020 privind ”masurile de prevenire a raspandirii infecției cu noul
coronavirus SARS-CoV-2 care trebuie implementate de catre cei care organizeaza cursuri de perfecționare,
formare, instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor
finanțate din fonduri europene, precum și unele activități specifice organizate de către instituțiile cu
atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței publice și cele din domeniul diplomatic”.
Pretul unitar si total ofertat va include toate cheltuielile aferente prestarii serviciilor.
8. Ajustarea pretului contractului: pretul este ferm, nu se ajusteaza;
9. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut ;

10. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 17.11.2021 inclusiv, la adresa de e-mail:
alexandru.anghel@hidroelectrica.ro.
11. Valoarea estimata a contractului: 41250,00 lei fara TVA.
12. Solicitarile privind Caietul de sarcini, modelele formulare, draft contract le transmiteti la Serviciul
Achizitii – Departament Procurement prin e-mail: alexandru.anghel@hidroelectrica.ro.

