
 

 

Dep. Procurement Nr.   18212.2 /07.06.2021 

 

ANUNT PRIVIND ACHIZITIA DE  

“ Servicii de formare profesionala- 

  

- cod CPV: 80530000-8 (Servicii de formare profesionala -Rev.2). 

 

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, telefon 0213032509, fax 0213074670, va 

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

profesionala - in domeniul Situatii de Urgenta ,,Cadru Tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii 

incendiilor’’. (Servicii de formare profesionala -Rev.2). conform Specificatii tehnice nr. 5966/18.01.2021 

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: procedura simplificata proprie  

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ( formulare, model contract, specificatii tehnice)   poate fi obtinuta prin solicitarea dvs 

la adresa de e-mail: carmen.brebu@hidroelectrica.ro 

Accesand www.hidroelectrica.ro, la sectiunea : Informatii de interes public, exista si sectiunea – CLARIFICARI, unde vor 

fi postate toate raspunsurile la clarificarile solicitate de operatorii economici,  inainte de deschiderea ofertelor. 

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

4. Oferta depusa de candidat trebuie sa cuprinda: 

a. - Formulare eligibilitate; 

- Ofertantul trebuie să aibă prevăzută în statut sau, după caz, în actul de înfiinţare, activităţi de formare profesională 

(cod CAEN 8559 “Alte forme de învăţământ”); 

- Ofertantul trebuie sa asigure servicii formare profesionala in domeniul situatiilor de urgenta, in conformitate Legea 

307/2006 privind apararea impotriva incendiilor si OMAI nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de 

aparare impotriva incendiilor. Ofertantul trebuie sa fie autorizat pentru Cursul de Cadru Tehnic cu atributii in 

domeniul prevenirii si stingerii incendiilor (AUTORIZAT de Autoritatea Nationala pentru Calificari  si avizat ISU 

(Inspectoratul pentru situatii de urgenta). 

- Ofertantii trebuie sa dispuna de lectori cu experienta in desfasurarea program solicitat prin prezentul caiet de sarcini, 

prezentand dovezi in acest sens prin atasarea CV-urilor  celui/celor care vor sustine cursul. 

- Ofertantul va elibera certificat de absolvire pentru  fiecare cursant 

b. Propunere tehnica- in conformitate cu cerintele din specificatiile tehnice nr. 5966/18.01.2021 

- se va asigura Lectori cu experienta in domeniu; prezentand dovezi in acest sens prin atasarea CV-urilor  

celui/celor care vor sustine cursul. 

- se va detalia Suportul de curs; 

- se va stabili Locatia desfasurarii cursurilor  la sediul prestatorului, la alta locatie stabilita de comun acord cu 

achizitorul sau in sistem on line; ( se precizeaza in propunere ce varianta se oferteaza) 

- se va elibera Certificat de Absolvire pentru ocupatia de “Cursul de Cadru Tehnic cu atributii in domeniul 

prevenirii si stingerii incendiilor” si a suplimentului descriptiv care atesta competente dobandite in urma cursului, pentru 

fiecare cursant 

 

c. Propunere financiara; 

- se vor prezenta preturi pentru organizarea cursului cu specificarea modalitatii de instruire si a locatiei 

- pretul va fi /participant si pentru intreg grupul. ( 1 persoana)  

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;  

8. Ajustarea pretului contractului: pretul este ferm, nu se ajusteaza; 
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9. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut; 

10. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 11/06/2021, ora: 12:00, la adresa de e-mail: 

carmen.brebu@hidroelectrica.ro. OFERTELE SE TRANSMIT DOAR PRIN E-MAIL. 

11. Valoarea estimata a contractului: 823,33 lei fara TVA. Durata contract: 12 de luni. 

12. Solicitarile privind Specificatiile tehnice, modelele formulare, draft contract le transmiteti la Serviciul Contracte – 

Departament Procurement prin e-mail: carmen.brebu@hidroelectrica.ro. 
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