Dep. Procurement Nr. 84495.4 /19.11.2020
ANUNT PRIVIND ACHIZITIA DE
“ Servicii de formare profesionala„Evaluare, ofertare și decontare lucrări în construcții și instalații”
- 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 „Evaluare, ofertare și decontare lucrări în construcții și instalații” . (Servicii de formare
profesionala -Rev.2). conform Caiet de sarcini nr.84495/12.08.2020
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”);
- Furnizorul serviciilor solicitate va asigura instruirea on-line a salariaților desemnați nominal de către S.P.E.E.H.
Hidroelectrica S.A. și va oferi participanților instrumente practice pentru evaluarea, ofertarea și decontarea lucrărilor
în construcții și instalații.
În urma participării la cursul de formare, salariații cursanți vor acumula cunoștințe în vederea utilizării corecte și
eficiente a programului WinDoc Deviz. Astfel, cursul trebuie să aibă în vedere următoarele tematici:
Introducere in elaborarea devizelor;
Prezentarea modului de elaborare a unui deviz;
Prezentarea modului corect prin intermediul căruia sunt preluate măsurători de pe desen și modul de a
calcula cantitatea de lucrări;
Elemente referitoare la modificarea prețurilor;
Elemente referitoare la modificarea articolelor;
Elemente referitoare la adăugarea de echipamente;
Modalități de configurare a Devizului General;
Modalități de configurare a Graficului General și a Graficului Gantt;
Modalități de decontare a investiției;
Cum sunt exportate și importate investițiile
Furnizorul trebuie să fie autorizat ANC.
Cursurile se vor organiza on-line, furnizorul asigurând derularea eficientă a acestora.
Prestatorul va elibera pentru fiecare cursant un ,,Certificat de absolvire”.
b. Propunere tehnica- in conformitate cu cerintele din Caiet de sarcini nr.71164/06.07.2020
-Certificarea competenţelor dobândite de participanţi se realizează prin eliberarea Certificatului de absolvire
Prestatorul isi asuma intreaga responsabilitate privind prestarea serviciilor si securitatea si sanatatea persoanelor
participante cu privire la serviciile furnizate.
Prestatorul va asigura confidentialitatea cu privire la datele si informatiile la care are acces, conform cerintelor legale
in domeniu.
Toate informaţiile trebuie să fie tratate cu cel mai înalt grad de confidenţialitate, iar accesul la aceste informaţii
trebuie să fie limitat numai la persoanele implicate în prestarea serviciilor de formare profesională solicitate.

Pe toată durata contractului de prestare de servicii vor fi respectate prevederile Regulamentului de protecţie a
datelor cu caracter personal (GDPR nr. 679/2016 cu aplicare din 25.05.2018).
CONDITII DE PARTICIPARE SI CRITERII DE EVALUARE A OFERTELOR
Ofertantul trebuie sa aibe experienta de minimum 5 ani in organizarea si derularea de cursuri de instruire in acest
domeniu.
Ofertantul trebuie să asigure derularea cursurilor on-line în mod eficient.
Ofertantul trebuie sa sigure derularea cursurilor de instruire cu lectori calificati si experimentati, care poseda
experienta atat didactica cat si practica. Experienta va fi dovedita prin CV-ul lectorilor.
Ofertantul trebuie sa organizeze cursuri interactive, realizate prin metode moderne de formare.
c. Propunere financiara;
- se vor prezenta preturi pentru organizarea cursului la sediul firmei prestatoare, la data stabilita dupa inscriere sau
on-line
- pretul va fi /participant si total ( 18 persoane);

Prețul va include toate cheltuielile legate de organizarea cursului, precm și cele legate de examinarea finală
și de eliberarea Certificatelor de absolvire.
Beneficiarul va achita prețul unitar convenit pe salariat pentru salariații desemnati de beneficiar și instruiți
de prestator.
Efectuarea plății se va realiza în baza facturii emise de prestator, aceasta fiind însoțită de documentele de
prezență si certificatele de absolvire ale participanților.
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;
9. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut;
10. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 26/11/2020, ora: 11:00, la adresa de e-mail:
carmen.brebu@hidroelectrica.ro sau la fax 021/30.32.545, sau prin posta la urmatoarea adresa Hidroelectrica SA
Bvd. Ion Mihalache nr. 15-17, Bucuresti, sector 1.
11. Valoarea estimata a contractului: 9.900 lei fara TVA. Durata contract: 12 luni
12. Solicitarile privind Specificatiile tehnice, modelele formulare, draft contract le transmiteti la Serviciul Contracte –
Departament Procurement prin e-mail: carmen.brebu@hidroelectrica.ro sau fax 021/30.32.545.

