
achiziția de servicii privind cursuri formare profesionala
personal, precum și servicii de organizare, cazare, masă și
transport  pentru salariaţii Oficiului Naţional al Registrului

Comerţului şi ai oficiilor registrului comerţului de pe
lângă tribunale pentru implementarea proiectului  -

Consolidarea capacitații instituționale a Oficiului Național
al Registrului Comerțului, a sistemului registrului

comerțului și a sistemului de publicitate legală” COD
SIPOCA 456/cod MySMIS 119317

Anunt de participare
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI 
Cod de identificare fiscala: 14942091; Adresa: Strada: Unirii,  nr. 74; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti; Cod postal:
030837;  Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  VALENTIN  VLADU;  Telefon:  +40  0213160809;  Fax:  +40  0213160808;  E-mail:
valentin.vladu@onrc.ro; Adresa internet: (URL) www.onrc.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

 
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 
I.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la: (URL) www.e-licitatie.ro
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 
adresa mentionata mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse: 
adresa mentionata mai sus

 
I.4) Tipul autoritii contractante
Minister sau  orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

 
I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
achiziția de servicii privind cursuri formare profesionala personal, precum și servicii de organizare, cazare, masă și transport  pentru
salariaţii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ai oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale pentru implementarea
proiectului  - Consolidarea capacitații instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului
și a sistemului de publicitate legală” COD SIPOCA 456/cod MySMIS 119317
Numar referinta: 1494209120189CP119317

 
II.1.2) Cod CPV principal
80500000-9 Servicii de formare (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Servicii
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II.1.4) Descrierea succinta
              Achizitia de servicii de formare a 560 salariați printr-un curs privind interpretarea si aplicarea noilor coduri juridice cu 28
sesiuni,  a 30 de salariați printr-un curs privind legislatia achizitiilor publice cu 1 sesiune, a 30 de salariati printr-un curs privind
legislatia fiscala cu 1 sesiune, a 30 de salariati printr-un curs de formare formatori cu 1 sesiune, a 40 de salariati printr-un curs de
legislatie cibernetica cu 2 sesiuni, a 120 de salariati printr-un curs privind legislatia specifica activitatilor de control intern managerial
cu 4 sesiuni, a 14 salariati printr-un curs privind legislatia muncii cu 2 sesiuni, a 5 salariati printr-un curs privind legislatia/activitati
ale  relatiilor  mass-media  cu o sesiune,  si  a  120 de salariati  printr-un curs  privind utilizarea de tehnologioi  TIC avansate  si
cybersecurity cu 6 sesiuni, precum și servicii de organizare, cazare, masă și transport.
In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate de catre operatorii economici interesati in
termenul prevazut in anuntul de participare, autoritatea contractanta va raspunde acestor solicitari in a zecea zi inainte de data
limita de depunere a ofertelor.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 2688000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Da
Pot fi depuse oferte pentru: Numarul maxim de loturi: 12

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.1) Titlu 
1 ACHIZIȚIE CURSURI FORMARE PROFESIONALA PERSONAL PENTRU APLICAREA  NOULUI COD CIVIL

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 80530000-8 Servicii de formare profesionala (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 

55110000-4 Servicii de cazare la hotel (Rev.2)
55130000-0 Alte servicii hoteliere (Rev.2)
55520000-1 Servicii de catering (Rev.2)
63000000-9 Servicii de transport anexe si conexe; servicii de agentii de turism (Rev.2)
79951000-5 Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)
80511000-9 Servicii de formare a angajatilor (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
Operatorul economic va prezenta în oferta sa, minim 3 propuneri de locuri de desfăşurare a programului de formare situate, astfel
încât să se asigure accesul facil și ușor al tuturor cursanților din toate zonele țării.
Pentru fiecare  propunere privind locul de desfășurare a cursului se vor trimite minim 3 structuri de primire cu funcțiuni de cazare și
alimentație publică, pentru fiecare loc de desfășurare a programului de formare.Operatorul economic va prezenta în oferta sa,
minim 3 propuneri de locuri de desfăşurare a programului de formare situate, astfel încât să se asigure accesul facil și ușor al tuturor
cursanților din toate zonele țării.
Pentru fiecare  propunere privind locul de desfășurare a cursului se vor trimite minim 3 structuri de primire cu funcțiuni de cazare și
alimentație publică, pentru fiecare loc de desfășurare a programului de formare.

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Obiectul contractului îl reprezintă achiziția de servicii privind cursuri formare profesionala personal privind interpretarea şi aplicarea
noului Cod Civil,  precum și servicii  de organizare, cazare, masă și transport  pentru salariaţii  Oficiului Naţional al Registrului
Comerţului şi ai oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale.
Servicii de formare profesională cu privire la interpretarea și aplicarea Codului Civil vor fi organizate în 10 sesiuni x 20 salariați ONRC
fiecare sesiune cuprinzând 40 de ore de formare profesională
În vederea bunei desfășurări a cursului de formare profesională în domeniu juridic, fiecare sesiune de formare va avea alocați 2
formatori.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
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Cel mai bun raport calitate – pret
 

Denumire factor evaluare: Experiența profesionala a formatorului - Formator 2
Descriere: Prin acest factor se va realiza evaluarea experientei profesionale a persoanelor propuse pentru pozițiile de formator
solicitate in Caietul de sarcini. Factorul de evaluare este “Experiență concretizata ca formator, sau similar, in numarul de sesiuni de
formare/ instruire, sau similar, în domeniul juridic, cu tematică/componentă privind Codul Civil”
Pondere: 8%
Algoritm de calcul: Punctajul aferent experienţei pentru fiecare dintre persoanele propuse ca formatori se va acorda astfel: Pentru
experienta ca formator, sau similar,  concretizata intre 2 si 4 sesiuni de formare/ instruire, sau similar,  în domeniul juridic, cu
tematica/componentă privind Codul Civil se acorda 2 puncte; Pentru experienta ca formator, sau similar, concretizata intre 5 si 7
sesiuni de formare/ instruire, sau similar, în domeniul juridic, cu tematica/ componentă privind Codul Civil se acorda 4 puncte;
Pentru experienta ca formator, sau similar, concretizata peste 7 sesiuni de formare/ instruire, sau similar, în domeniul juridic, cu
tematica/componentă privind Codul Civil se acorda 8 puncte. Punctaj ofertant „experiența profesională a formatorului” = punctaj
formator 1 + punctaj formator 2 .

 
Denumire factor evaluare: Experiența profesionala a formatorului - Formator 1
Descriere: Prin acest factor se va realiza evaluarea experientei profesionale a persoanelor propuse pentru pozițiile de formator
solicitate in Caietul de sarcini. Factorul de evaluare este “Experiență concretizata ca formator, sau similar, in numarul de  sesiuni de
formare/ instruire,  sau similar, în domeniul juridic, cu tematică/componentă privind Codul Civil”
Pondere: 8%
Algoritm de calcul: Punctajul aferent experienţei pentru fiecare dintre persoanele propuse ca formatori se va acorda astfel:
   Pentru experienta ca formator, sau similar, concretizata intre  2 si 4  sesiuni de formare/ instruire, sau similar, în domeniul juridic,
cu tematica/componentă privind Codul Civil se acorda 2  puncte; Pentru experienta ca formator, sau similar,  concretizata intre 5 si 7
sesiuni de formare/ instruire, sau similar, în domeniul juridic, cu tematica/ componentă privind Codul Civil se acorda 4  puncte;
Pentru experienta ca formator, sau similar, concretizata peste 7 sesiuni de formare/ instruire, sau similar, în domeniul juridic, cu
tematica/componentă privind Codul Civil se acorda 8  puncte.
Punctaj ofertant „experiența profesională a formatorului” = punctaj formator 1 + punctaj formator 2 .

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 84%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru
celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 540000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 17; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu
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II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Obiectul contractului îl reprezintă achiziția de servicii privind cursuri formare profesionala personal, precum și servicii de organizare,
cazare, masă și transport  pentru salariaţii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ai oficiilor registrului comerţului de pe lângă
tribunale

 
II.2.1) Titlu 
2 ACHIZIȚIE CURSURI FORMARE PROFESIONALA PERSONAL PENTRU APLICAREA NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 80530000-8 Servicii de formare profesionala (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 

55110000-4 Servicii de cazare la hotel (Rev.2)
55130000-0 Alte servicii hoteliere (Rev.2)
55520000-1 Servicii de catering (Rev.2)
63000000-9 Servicii de transport anexe si conexe; servicii de agentii de turism (Rev.2)
79951000-5 Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)
80511000-9 Servicii de formare a angajatilor (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
Operatorul economic va prezenta în oferta sa, minim 3 propuneri de locuri de desfăşurare a programului de formare situate, astfel
încât să se asigure accesul facil și ușor al tuturor cursanților din toate zonele țării.
Pentru fiecare  propunere privind locul de desfășurare a cursului se vor trimite minim 3 structuri de primire cu funcțiuni de cazare și
alimentație publică, pentru fiecare loc de desfășurare a programului de formare.Operatorul economic va prezenta în oferta sa,
minim 3 propuneri de locuri de desfăşurare a programului de formare situate, astfel încât să se asigure accesul facil și ușor al tuturor
cursanților din toate zonele țării.
Pentru fiecare  propunere privind locul de desfășurare a cursului se vor trimite minim 3 structuri de primire cu funcțiuni de cazare și
alimentație publică, pentru fiecare loc de desfășurare a programului de formare.

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Obiectul contractului îl reprezintă achiziția de servicii privind cursuri formare profesionala personal privind interpretarea şi aplicarea
Codului de procedură civilă, precum și servicii  de organizare, cazare, masă și transport  pentru salariaţii  Oficiului Naţional al
Registrului Comerţului şi ai oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale.
Servicii de formare profesională cu privire la interpretarea și aplicarea Codului Civil vor fi organizate în 10 sesiuni x 20 salariați ONRC
fiecare sesiune cuprinzând 40 de ore de formare profesională
În vederea bunei desfășurări a cursului de formare profesională în domeniu juridic, fiecare sesiune de formare va avea alocați 2
formatori.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 84%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru
celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

 
Denumire factor evaluare: Experiența profesionala a formatorului - Formator 1
Descriere: Prin acest factor se va realiza evaluarea experientei profesionale a persoanelor propuse pentru pozițiile de formator
solicitate in Caietul de sarcini. Persoanele pentru care se va face evaluarea vor avea responsabilitatea realizarii efective a activitatilor
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si proceselor de executie aferente derularii  contractului. Factorul de evaluare este “Experiență concretizata ca formator, sau similar,
in numarul de  sesiuni de formare/ instruire,  sau similar, în domeniul juridic, cu tematică/componentă privind Codul de procedură
civilă”.
Pondere: 8%
Algoritm de calcul: Punctajul aferent experienţei pentru fiecare dintre persoanele propuse ca formatori se va acorda astfel:
   Pentru experienta ca formator, sau similar, concretizata intre  2 si 4  sesiuni de formare/ instruire, sau similar, în domeniul juridic,
cu  tematica/  componentă  privind  Codul  procedură  civilă  se  acorda  2   puncte;  Pentru  experienta  ca  formator,  sau  similar,
concretizata intre 5 si 7 sesiuni de formare/ instruire, sau similar,  în domeniul juridic, cu tematica/ componentă privind Codul
procedură civilă se acorda 4  puncte; Pentru experienta ca formator, sau similar, concretizata peste 7 sesiuni de formare/ instruire,
sau similar,  în domeniul juridic, cu tematica/componentă privind Codul procedură civilă se acorda 8  puncte;
   Punctaj ofertant „experiența profesională a formatorului” = punctaj formator 1 + punctaj formator 2 .

 
Denumire factor evaluare: Experiența profesionala a formatorului - Formator 2
Descriere: Prin acest factor se va realiza evaluarea experientei profesionale a persoanelor propuse pentru pozițiile de formator
solicitate in Caietul de sarcini. Persoanele pentru care se va face evaluarea vor avea responsabilitatea realizarii efective a activitatilor
si proceselor de executie aferente derularii  contractului. Factorul de evaluare este “Experiență concretizata ca formator, sau similar,
in numarul de  sesiuni de formare/ instruire,  sau similar, în domeniul juridic, cu tematică/componentă privind Codul de procedură
civilă”.
Pondere: 8%
Algoritm de calcul: Punctajul aferent experienţei pentru fiecare dintre persoanele propuse ca formatori se va acorda astfel:
   Pentru experienta ca formator, sau similar, concretizata intre  2 si 4  sesiuni de formare/ instruire, sau similar, în domeniul juridic,
cu  tematica/  componentă  privind  Codul  procedură  civilă  se  acorda  2   puncte;  Pentru  experienta  ca  formator,  sau  similar,
concretizata intre 5 si 7 sesiuni de formare/ instruire, sau similar,  în domeniul juridic, cu tematica/ componentă privind Codul
procedură civilă se acorda 4  puncte; Pentru experienta ca formator, sau similar, concretizata peste 7 sesiuni de formare/ instruire,
sau similar,  în domeniul juridic, cu tematica/componentă privind Codul procedură civilă se acorda 8  puncte;
   Punctaj ofertant „experiența profesională a formatorului” = punctaj formator 1 + punctaj formator 2 .

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 540000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 17; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA
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II.2.14) Informatii suplimentare
Obiectul contractului îl reprezintă achiziția de servicii privind cursuri formare profesionala personal, precum și servicii de organizare,
cazare, masă și transport  pentru salariaţii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ai oficiilor registrului comerţului de pe lângă
tribunale

 
II.2.1) Titlu 
3 ACHIZIȚIE CURSURI FORMARE PROFESIONALA PERSONAL PENTRU APLICAREA NOULUI COD PENAL

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 80530000-8 Servicii de formare profesionala (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 

55110000-4 Servicii de cazare la hotel (Rev.2)
55130000-0 Alte servicii hoteliere (Rev.2)
55520000-1 Servicii de catering (Rev.2)
63000000-9 Servicii de transport anexe si conexe; servicii de agentii de turism (Rev.2)
79951000-5 Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)
80511000-9 Servicii de formare a angajatilor (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
Operatorul economic va prezenta în oferta sa, minim 3 propuneri de locuri de desfăşurare a programului de formare situate, astfel
încât să se asigure accesul facil și ușor al tuturor cursanților din toate zonele țării.
Pentru fiecare  propunere privind locul de desfășurare a cursului se vor trimite minim 3 structuri de primire cu funcțiuni de cazare și
alimentație publică, pentru fiecare loc de desfășurare a programului de formare.Operatorul economic va prezenta în oferta sa,
minim 3 propuneri de locuri de desfăşurare a programului de formare situate, astfel încât să se asigure accesul facil și ușor al tuturor
cursanților din toate zonele țării.
Pentru fiecare  propunere privind locul de desfășurare a cursului se vor trimite minim 3 structuri de primire cu funcțiuni de cazare și
alimentație publică, pentru fiecare loc de desfășurare a programului de formare.

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Obiectul contractului îl reprezintă achiziția de servicii privind cursuri formare profesionala personal privind interpretarea şi aplicarea
noului Codul penal , precum și servicii de organizare, cazare, masă și transport  pentru salariaţii Oficiului Naţional al Registrului
Comerţului şi ai oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale.
Servicii de formare profesională cu privire la interpretarea și aplicarea noului Cod penal vor fi organizate în 4 sesiuni x 20 salariați
ONRC  fiecare sesiune cuprinzând 40 de ore de formare profesională
În vederea bunei desfășurări a cursului de formare profesională în domeniu juridic, fiecare sesiune de formare va avea alocați 2
formatori.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Experiența profesionala a formatorului - Formator 1
Descriere: Prin acest factor se va realiza evaluarea experientei profesionale a persoanelor propuse pentru pozițiile de formator
solicitate in Caietul de sarcini. Persoanele pentru care se va face evaluarea vor avea responsabilitatea realizarii efective a activitatilor
si proceselor de executie aferente derularii  contractului. Factorul de evaluare este “Experiență concretizata ca formator, sau similar,
in numarul de  sesiuni de formare/ instruire,  sau similar, în domeniul juridic, cu tematică/componentă privind Codul Penal”.
Pondere: 8%
Algoritm de calcul: Punctajul aferent experienţei pentru fiecare dintre persoanele propuse ca formatori se va acorda astfel:
   Pentru experienta ca formator, sau similar, concretizata intre  2 si 4  sesiuni de formare/ instruire, sau similar, în domeniul juridic,
cu tematica/ componentă privind Codul penal se acorda 2  puncte; Pentru experienta ca formator, sau similar, concretizata intre 5 si
7 sesiuni de formare/ instruire, sau similar,  în domeniul juridic, cu tematica/ componentă privind Codul penal se acorda 4  puncte;
Pentru experienta ca formator, sau similar, concretizata peste 7 sesiuni de formare/ instruire, sau similar,  în domeniul juridic, cu
tematica/componentă privind Codul Penal se acorda 8  puncte.
   Punctaj ofertant „experiența profesională a formatorului” = punctaj formator 1 + punctaj formator 2 .

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
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Pondere: 84%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru
celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

 
Denumire factor evaluare: Experiența profesionala a formatorului - Formator 2
Descriere: Prin acest factor se va realiza evaluarea experientei profesionale a persoanelor propuse pentru pozițiile de formator
solicitate in Caietul de sarcini. Persoanele pentru care se va face evaluarea vor avea responsabilitatea realizarii efective a activitatilor
si proceselor de executie aferente derularii  contractului. Factorul de evaluare este “Experiență concretizata ca formator, sau similar,
in numarul de  sesiuni de formare/ instruire,  sau similar, în domeniul juridic, cu tematică/componentă privind Codul Penal”.
Pondere: 8%
Algoritm de calcul: Punctajul aferent experienţei pentru fiecare dintre persoanele propuse ca formatori se va acorda astfel:
   Pentru experienta ca formator, sau similar, concretizata intre  2 si 4  sesiuni de formare/ instruire, sau similar, în domeniul juridic,
cu tematica/ componentă privind Codul penal se acorda 2  puncte; Pentru experienta ca formator, sau similar, concretizata intre 5 si
7 sesiuni de formare/ instruire, sau similar,  în domeniul juridic, cu tematica/ componentă privind Codul penal se acorda 4  puncte;
Pentru experienta ca formator, sau similar, concretizata peste 7 sesiuni de formare/ instruire, sau similar,  în domeniul juridic, cu
tematica/componentă privind Codul Penal se acorda 8  puncte.
   Punctaj ofertant „experiența profesională a formatorului” = punctaj formator 1 + punctaj formator 2 .

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 216000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 17; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Obiectul contractului îl reprezintă achiziția de servicii privind cursuri formare profesionala personal, precum și servicii de organizare,
cazare, masă și transport  pentru salariaţii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ai oficiilor registrului comerţului de pe lângă
tribunale

 
II.2.1) Titlu 
4 ACHIZIȚIE CURSURI FORMARE PROFESIONALA PERSONAL PENTRU APLICAREA NOULUI COD DE PROCEDURĂ PENALĂ
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II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 80530000-8 Servicii de formare profesionala (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 

55110000-4 Servicii de cazare la hotel (Rev.2)
55130000-0 Alte servicii hoteliere (Rev.2)
55520000-1 Servicii de catering (Rev.2)
63000000-9 Servicii de transport anexe si conexe; servicii de agentii de turism (Rev.2)
79951000-5 Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)
80511000-9 Servicii de formare a angajatilor (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
Operatorul economic va prezenta în oferta sa, minim 3 propuneri de locuri de desfăşurare a programului de formare situate, astfel
încât să se asigure accesul facil și ușor al tuturor cursanților din toate zonele țării.
Pentru fiecare  propunere privind locul de desfășurare a cursului se vor trimite minim 3 structuri de primire cu funcțiuni de cazare și
alimentație publică, pentru fiecare loc de desfășurare a programului de formare.Operatorul economic va prezenta în oferta sa,
minim 3 propuneri de locuri de desfăşurare a programului de formare situate, astfel încât să se asigure accesul facil și ușor al tuturor
cursanților din toate zonele țării.
Pentru fiecare  propunere privind locul de desfășurare a cursului se vor trimite minim 3 structuri de primire cu funcțiuni de cazare și
alimentație publică, pentru fiecare loc de desfășurare a programului de formare.

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Obiectul contractului îl reprezintă achiziția de servicii privind cursuri formare profesionala personal privind interpretarea şi aplicarea
noului Codului de procedură penală , precum și servicii de organizare, cazare, masă și transport  pentru salariaţii Oficiului Naţional al
Registrului Comerţului şi ai oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale.
Servicii de formare profesională cu privire la interpretarea și aplicarea noului Cod de procedură penală vor fi organizate în 4 sesiuni
x 20 salariați ONRC  fiecare sesiune cuprinzând 40 de ore de formare profesională
În vederea bunei desfășurări a cursului de formare profesională în domeniu juridic, fiecare sesiune de formare va avea alocați 2
formatori.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Experiența profesionala a formatorului - Formator 2
Descriere: Prin acest factor se va realiza evaluarea experientei profesionale a persoanelor propuse pentru pozițiile de formator
solicitate in Caietul de sarcini. Persoanele pentru care se va face evaluarea vor avea responsabilitatea realizarii efective a activitatilor
si proceselor de executie aferente derularii  contractului. Factorul de evaluare este “Experiență concretizata ca formator, sau similar,
in numarul de  sesiuni de formare/ instruire,  sau similar, în domeniul juridic, cu tematică/componentă privind Codul de procedură
penală”.
Pondere: 8%
Algoritm de calcul: Punctajul aferent experienţei pentru fiecare dintre persoanele propuse ca formatori se va acorda astfel:
   Pentru experienta ca formator, sau similar, concretizata intre  2 si 4  sesiuni de formare/ instruire, sau similar, în domeniul juridic,
cu tematica/ componentă privind Codul de procedură penală se acorda 2  puncte; Pentru experienta ca formator, sau similar,
concretizata intre 5 si 7 sesiuni de formare/ instruire, sau similar,  în domeniul juridic, cu tematica/ componentă privind Codul de
procedură penală se acorda 4  puncte; Pentru experienta ca formator, sau similar, concretizata peste 7 sesiuni de formare/ instruire,
sau similar,  în domeniul juridic, cu tematica/componentă privind Codul de procedură penală se acorda 8  puncte;
   Punctaj ofertant „experiența profesională a formatorului” = punctaj formator 1 + punctaj formator 2 .

 
Denumire factor evaluare: Experiența profesionala a formatorului - Formator 1
Descriere: Prin acest factor se va realiza evaluarea experientei profesionale a persoanelor propuse pentru pozițiile de formator
solicitate in Caietul de sarcini. Persoanele pentru care se va face evaluarea vor avea responsabilitatea realizarii efective a activitatilor
si proceselor de executie aferente derularii  contractului. Factorul de evaluare este “Experiență concretizata ca formator, sau similar,
in numarul de  sesiuni de formare/ instruire,  sau similar, în domeniul juridic, cu tematică/componentă privind Codul de procedură
penală”.
Pondere: 8%
Algoritm de calcul: Punctajul aferent experienţei pentru fiecare dintre persoanele propuse ca formatori se va acorda astfel:
   Pentru experienta ca formator, sau similar, concretizata intre  2 si 4  sesiuni de formare/ instruire, sau similar, în domeniul juridic,
cu tematica/ componentă privind Codul de procedură penală se acorda 2  puncte; Pentru experienta ca formator, sau similar,
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concretizata intre 5 si 7 sesiuni de formare/ instruire, sau similar,  în domeniul juridic, cu tematica/ componentă privind Codul de
procedură penală se acorda 4  puncte; Pentru experienta ca formator, sau similar, concretizata peste 7 sesiuni de formare/ instruire,
sau similar,  în domeniul juridic, cu tematica/componentă privind Codul de procedură penală se acorda 8  puncte;
   Punctaj ofertant  „experiența profesională a formatorului” = punctaj formator 1 + punctaj formator 2 .

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 84%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru
celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 216000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 17; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Obiectul contractului îl reprezintă achiziția de servicii privind cursuri formare profesionala personal, precum și servicii de organizare,
cazare, masă și transport  pentru salariaţii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ai oficiilor registrului comerţului de pe lângă
tribunale

 
II.2.1) Titlu 
5 ACHIZIȚIE CURSURI FORMARE PROFESIONALA PERSONAL PENTRU APLICAREA LEGISLAȚIEI ACHIZIȚIILOR PUBLICE

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 80530000-8 Servicii de formare profesionala (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 

55110000-4 Servicii de cazare la hotel (Rev.2)
55130000-0 Alte servicii hoteliere (Rev.2)
55520000-1 Servicii de catering (Rev.2)
63000000-9 Servicii de transport anexe si conexe; servicii de agentii de turism (Rev.2)
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79951000-5 Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)
80511000-9 Servicii de formare a angajatilor (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
Operatorul economic va prezenta în oferta sa, minim 3 propuneri de locuri de desfăşurare a programului de formare situate, astfel
încât să se asigure accesul facil și ușor al tuturor cursanților din toate zonele țării.
Pentru fiecare  propunere privind locul de desfășurare a cursului se vor trimite minim 3 structuri de primire cu funcțiuni de cazare și
alimentație publică, pentru fiecare loc de desfășurare a programului de formare.Operatorul economic va prezenta în oferta sa,
minim 3 propuneri de locuri de desfăşurare a programului de formare situate, astfel încât să se asigure accesul facil și ușor al tuturor
cursanților din toate zonele țării.
Pentru fiecare  propunere privind locul de desfășurare a cursului se vor trimite minim 3 structuri de primire cu funcțiuni de cazare și
alimentație publică, pentru fiecare loc de desfășurare a programului de formare.

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Obiectul contractului îl reprezintă achiziția de servicii privind cursuri formare profesionala personal privind  aplicarea  legislației
achizițiilor publice , precum și servicii de organizare, cazare, masă și transport  pentru salariaţii Oficiului Naţional al Registrului
Comerţului şi ai oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale.
Servicii de formare profesională cu privire la interpretarea și aplicarea legislației achizițiilor publice vor fi organizate în 1 sesiuni x 30
salariați ONRC  fiecare sesiune cuprinzând 40 de ore de formare profesională
În vederea bunei desfășurări a cursului de formare profesională, fiecare sesiune de formare va avea alocați 2 formatori.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Experiența profesionala a formatorului - Formator 2
Descriere: Prin acest factor se va realiza evaluarea experientei profesionale a persoanelor propuse pentru pozițiile de formator
solicitate in Caietul de sarcini. Persoanele pentru care se va face evaluarea vor avea responsabilitatea realizarii efective a activitatilor
si proceselor de executie aferente derularii  contractului. Factorul de evaluare este “Experiență concretizată ca formator, sau similar,
in numarul de  sesiuni de formare/ instruire,  sau similar, în domeniul achiziții publice.
Pondere: 8%
Algoritm de calcul: Punctajul aferent experienţei pentru fiecare dintre persoanele propuse ca formatori se va acorda astfel:
 
Pentru experienta ca formator, sau similar, concretizata intre  2 si 4   sesiuni de formare/ instruire, sau similat, în domeniul achizitiilor
publice se acorda 2  puncte; Pentru experienta ca formator , sau similar, concretizata intre  5 si 7   sesiuni de formare/ instruire, sau
similar, în domeniul achizitii publice se acorda 4  puncte; Pentru experienta ca formator, sau similar, concretizata in peste 7 sesiuni
de formare/ instruire, sau similar, în achizitii publice se acorda 8 puncte;
Punctaj ofertant „experiența profesională a formatorului” = punctaj formator 1 + punctaj formator 2

 
Denumire factor evaluare: Experiența profesionala a formatorului - Formator 1
Descriere: Prin acest factor se va realiza evaluarea experientei profesionale a persoanelor propuse pentru pozițiile de formator
solicitate in Caietul de sarcini. Persoanele pentru care se va face evaluarea vor avea responsabilitatea realizarii efective a activitatilor
si proceselor de executie aferente derularii  contractului. Factorul de evaluare este “Experiență concretizată ca formator, sau similar,
in numarul de  sesiuni de formare/ instruire,  sau similar, în domeniul achiziții publice.
Pondere: 8%
Algoritm de calcul: Punctajul aferent experienţei pentru fiecare dintre persoanele propuse ca formatori se va acorda astfel:
 
Pentru experienta ca formator, sau similar, concretizata intre  2 si 4   sesiuni de formare/ instruire, sau similat, în domeniul achizitiilor
publice se acorda 2  puncte; Pentru experienta ca formator , sau similar, concretizata intre  5 si 7   sesiuni de formare/ instruire, sau
similar, în domeniul achizitii publice se acorda 4  puncte; Pentru experienta ca formator, sau similar, concretizata in peste 7 sesiuni
de formare/ instruire, sau similar, în achizitii publice se acorda 8 puncte;
Punctaj ofertant „experiența profesională a formatorului” = punctaj formator 1 + punctaj formator 2

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 84%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru
celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
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II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 83400; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 17; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Obiectul contractului îl reprezintă achiziția de servicii privind cursuri formare profesionala personal, precum și servicii de organizare,
cazare, masă și transport  pentru salariaţii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ai oficiilor registrului comerţului de pe lângă
tribunale

 
II.2.1) Titlu 
6 ACHIZIȚIE CURSURI FORMARE PROFESIONALA PERSONAL PENTRU APLICAREA  LEGISLAȚIEI FISCALE

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 80530000-8 Servicii de formare profesionala (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 

55110000-4 Servicii de cazare la hotel (Rev.2)
55130000-0 Alte servicii hoteliere (Rev.2)
55520000-1 Servicii de catering (Rev.2)
63000000-9 Servicii de transport anexe si conexe; servicii de agentii de turism (Rev.2)
79951000-5 Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)
80511000-9 Servicii de formare a angajatilor (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
Operatorul economic va prezenta în oferta sa, minim 3 propuneri de locuri de desfăşurare a programului de formare situate, astfel
încât să se asigure accesul facil și ușor al tuturor cursanților din toate zonele țării.
Pentru fiecare  propunere privind locul de desfășurare a cursului se vor trimite minim 3 structuri de primire cu funcțiuni de cazare și
alimentație publică, pentru fiecare loc de desfășurare a programului de formare.Operatorul economic va prezenta în oferta sa,
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minim 3 propuneri de locuri de desfăşurare a programului de formare situate, astfel încât să se asigure accesul facil și ușor al tuturor
cursanților din toate zonele țării.
Pentru fiecare  propunere privind locul de desfășurare a cursului se vor trimite minim 3 structuri de primire cu funcțiuni de cazare și
alimentație publică, pentru fiecare loc de desfășurare a programului de formare.

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Obiectul contractului îl reprezintă achiziția de servicii privind cursuri formare profesionala personal privind  aplicarea  legislației
fiscale , precum și servicii de organizare, cazare, masă și transport  pentru salariaţii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ai
oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale.
Servicii de formare profesională cu privire lalegislației fiscale vor fi organizate în 1 sesiuni x 30 salariați ONRC  fiecare sesiune
cuprinzând 40 de ore de formare profesională
În vederea bunei desfășurări a cursului de formare profesională, fiecare sesiune de formare va avea alocați 2 formatori.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 84%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru
celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

 
Denumire factor evaluare: Experiența profesionala a formatorului - Formator 2
Descriere: Prin acest factor se va realiza evaluarea experientei profesionale a persoanelor propuse pentru pozițiile de formator
solicitate in Caietul de sarcini. Persoanele pentru care se va face evaluarea vor avea responsabilitatea realizarii efective a activitatilor
si proceselor de executie aferente derularii  contractului. Factorul de evaluare este “Experiență concretizată ca formator, sau similar,
in numarul de  sesiuni de formare/ instruire,  sau similar, în domeniul legislație fiscală.
Pondere: 8%
Algoritm de calcul: Punctajul aferent experienţei pentru fiecare dintre persoanele propuse ca formatori se va acorda astfel:
   Pentru experienta ca formator, sau similar, concretizata intre  2 si 4   sesiuni de formare/ instruire, sau similat, în domeniul
legislație fiscală se acorda 2  puncte; Pentru experienta ca formator , sau similar, concretizata intre  5 si 7   sesiuni de formare/
instruire, sau similar, în domeniul legislație fiscală se acorda 4  puncte; Pentru experienta ca formator, sau similar, concretizata in
peste 7  sesiuni de formare/ instruire, sau similar, în domeniul legislație fiscală se acorda 8 puncte;
   Punctaj ofertant „experiența profesională a formatorului” = punctaj formator 1 + punctaj formator 2.

 
Denumire factor evaluare: Experiența profesionala a formatorului - Formator 1
Descriere: Prin acest factor se va realiza evaluarea experientei profesionale a persoanelor propuse pentru pozițiile de formator
solicitate in Caietul de sarcini. Persoanele pentru care se va face evaluarea vor avea responsabilitatea realizarii efective a activitatilor
si proceselor de executie aferente derularii  contractului. Factorul de evaluare este “Experiență concretizată ca formator, sau similar,
in numarul de  sesiuni de formare/ instruire,  sau similar, în domeniul legislație fiscală.
Pondere: 8%
Algoritm de calcul: Punctajul aferent experienţei pentru fiecare dintre persoanele propuse ca formatori se va acorda astfel:
   Pentru experienta ca formator, sau similar, concretizata intre  2 si 4   sesiuni de formare/ instruire, sau similat, în domeniul
legislație fiscală se acorda 2  puncte; Pentru experienta ca formator , sau similar, concretizata intre  5 si 7   sesiuni de formare/
instruire, sau similar, în domeniul legislație fiscală se acorda 4  puncte; Pentru experienta ca formator, sau similar, concretizata in
peste 7  sesiuni de formare/ instruire, sau similar, în domeniul legislație fiscală se acorda 8 puncte;
   Punctaj ofertant „experiența profesională a formatorului” = punctaj formator 1 + punctaj formator 2.

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 83400; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 17; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu
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II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Obiectul contractului îl reprezintă achiziția de servicii privind cursuri formare profesionala personal, precum și servicii de organizare,
cazare, masă și transport  pentru salariaţii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ai oficiilor registrului comerţului de pe lângă
tribunale

 
II.2.1) Titlu 
7 ACHIZIȚIE CURSURI FORMARE PROFESIONALA PERSONAL PENTRU FORMARE DE  FORMATORI

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 80530000-8 Servicii de formare profesionala (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 

55110000-4 Servicii de cazare la hotel (Rev.2)
55130000-0 Alte servicii hoteliere (Rev.2)
55520000-1 Servicii de catering (Rev.2)
63000000-9 Servicii de transport anexe si conexe; servicii de agentii de turism (Rev.2)
79951000-5 Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)
80511000-9 Servicii de formare a angajatilor (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
Operatorul economic va prezenta în oferta sa, minim 3 propuneri de locuri de desfăşurare a programului de formare situate, astfel
încât să se asigure accesul facil și ușor al tuturor cursanților din toate zonele țării.
Pentru fiecare  propunere privind locul de desfășurare a cursului se vor trimite minim 3 structuri de primire cu funcțiuni de cazare și
alimentație publică, pentru fiecare loc de desfășurare a programului de formare.Operatorul economic va prezenta în oferta sa,
minim 3 propuneri de locuri de desfăşurare a programului de formare situate, astfel încât să se asigure accesul facil și ușor al tuturor
cursanților din toate zonele țării.
Pentru fiecare  propunere privind locul de desfășurare a cursului se vor trimite minim 3 structuri de primire cu funcțiuni de cazare și
alimentație publică, pentru fiecare loc de desfășurare a programului de formare.

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Obiectul contractului îl reprezintă achiziția de servicii privind cursuri formare profesionala personal  pentru formare de formatori ,
precum și servicii de organizare, cazare, masă și transport  pentru salariaţii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ai oficiilor
registrului comerţului de pe lângă tribunale.
Servicii de formare profesională cu privire la formarea de formatori va fi organizata în 1 sesiuni x 30 salariați ONRC  fiecare sesiune
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cuprinzând 40 de ore de formare profesională
În vederea bunei desfășurări a cursului de formare profesională personal  pentru formare de formatori, fiecare sesiune de formare va
avea alocați 2 formatori.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Experiența profesionala a formatorului - Formator 2
Descriere: Prin acest factor se va realiza evaluarea experientei profesionale a persoanelor propuse pentru pozițiile de formator
solicitate in Caietul de sarcini. Persoanele pentru care se va face evaluarea vor avea responsabilitatea realizarii efective a activitatilor
si proceselor de executie aferente derularii  contractului. Factorul de evaluare este “Experiență concretizata ca formator, sau similar,
in numarul de  sesiuni de formare/ instruire,  sau similar, în domeniul formare formatori”.
Pondere: 8%
Algoritm de calcul: Punctajul aferent experienţei persoanelor propuse ca formatori se va acorda astfel:
   Punctaj maxim alocat pentru fiecare dintre formatori: 8 puncte.
   Pentru experienta ca formator, sau similar, concretizata intre  2 si 4   sesiuni de formare/ instruire, sau similar, în domeniul formare
formatori se acorda 2  puncte; Pentru experienta ca formator, sau similar, concretizata intre  5 si 7   sesiuni de formare/ instruire, sau
similar, în formare formatori se acorda 4  puncte; Pentru experienta ca formator, sau similar, concretizata in peste 7  sesiuni de
formare/ instruire, sau similar,  în formare formatori se acorda 8 puncte;
   Punctaj ofertant „experiența profesională a formatorului” = punctaj formator 1 + punctaj formator 2.

 
Denumire factor evaluare: Experiența profesionala a formatorului - Formator 1
Descriere: Prin acest factor se va realiza evaluarea experientei profesionale a persoanelor propuse pentru pozițiile de formator
solicitate in Caietul de sarcini. Persoanele pentru care se va face evaluarea vor avea responsabilitatea realizarii efective a activitatilor
si proceselor de executie aferente derularii  contractului. Factorul de evaluare este “Experiență concretizata ca formator, sau similar,
in numarul de  sesiuni de formare/ instruire,  sau similar, în domeniul formare formatori”.
Pondere: 8%
Algoritm de calcul: Punctajul aferent experienţei persoanelor propuse ca formatori se va acorda astfel:
   Punctaj maxim alocat pentru fiecare dintre formatori: 8 puncte.
   Pentru experienta ca formator, sau similar, concretizata intre  2 si 4   sesiuni de formare/ instruire, sau similar, în domeniul formare
formatori se acorda 2  puncte; Pentru experienta ca formator, sau similar, concretizata intre  5 si 7   sesiuni de formare/ instruire, sau
similar, în formare formatori se acorda 4  puncte; Pentru experienta ca formator, sau similar, concretizata in peste 7  sesiuni de
formare/ instruire, sau similar,  în formare formatori se acorda 8 puncte;
   Punctaj ofertant „experiența profesională a formatorului” = punctaj formator 1 + punctaj formator 2.

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 84%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru
celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 83400; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 17; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
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Vor fi acceptate variante: Nu
 

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Obiectul contractului îl reprezintă achiziția de servicii privind cursuri formare profesionala personal, precum și servicii de organizare,
cazare, masă și transport  pentru salariaţii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ai oficiilor registrului comerţului de pe lângă
tribunale

 
II.2.1) Titlu 
8 ACHIZIȚIE CURSURI FORMARE PROFESIONALA PERSONAL PENTRU APLICAREA LEGISLAȚIEI CIBERNETICE

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 80530000-8 Servicii de formare profesionala (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 

55110000-4 Servicii de cazare la hotel (Rev.2)
55130000-0 Alte servicii hoteliere (Rev.2)
55520000-1 Servicii de catering (Rev.2)
63000000-9 Servicii de transport anexe si conexe; servicii de agentii de turism (Rev.2)
79951000-5 Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)
80511000-9 Servicii de formare a angajatilor (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
Operatorul economic va prezenta în oferta sa, minim 3 propuneri de locuri de desfăşurare a programului de formare situate, astfel
încât să se asigure accesul facil și ușor al tuturor cursanților din toate zonele țării.
Pentru fiecare  propunere privind locul de desfășurare a cursului se vor trimite minim 3 structuri de primire cu funcțiuni de cazare și
alimentație publică, pentru fiecare loc de desfășurare a programului de formare.Operatorul economic va prezenta în oferta sa,
minim 3 propuneri de locuri de desfăşurare a programului de formare situate, astfel încât să se asigure accesul facil și ușor al tuturor
cursanților din toate zonele țării.
Pentru fiecare  propunere privind locul de desfășurare a cursului se vor trimite minim 3 structuri de primire cu funcțiuni de cazare și
alimentație publică, pentru fiecare loc de desfășurare a programului de formare.

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Obiectul contractului îl reprezintă achiziția de servicii privind cursuri formare profesionala personal  pentru aplicarea legislatiei
cibernetice , precum și servicii de organizare, cazare, masă și transport  pentru salariaţii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi
ai oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale.
Servicii de formare profesională cu privire la aplicarea legislatiei cibernetice va fi organizata în 2 sesiuni x 20 salariați ONRC  fiecare
sesiune cuprinzând 40 de ore de formare profesională
În vederea bunei desfășurări a cursului de aplicare a legislatiei cibernetice, fiecare sesiune de formare va avea alocați 2 formatori.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Experiența profesionala a formatorului - Formator 2
Descriere: Prin acest factor se va realiza evaluarea experientei profesionale a persoanelor propuse pentru pozițiile de formator
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solicitate in Caietul de sarcini. Persoanele pentru care se va face evaluarea vor avea responsabilitatea realizarii efective a activitatilor
si proceselor de executie aferente derularii  contractului. Factorul de evaluare este “Experiență concretizata ca formator, sau similar,
in numarul de  sesiuni de formare/ instruire,  sau similar, în domeniul legislație cibernetică”.
Pondere: 8%
Algoritm de calcul: Punctajul aferent experienţei persoanelor propuse ca formatori se va acorda astfel:
   Punctaj maxim alocat pentru fiecare dintre formatori: 8 puncte.
   Pentru experienta ca formator, sau similar, concretizata intre  2 si 4   sesiuni de formare/ instruire, sau similar, în legislatie
cibernetica se acorda 2  puncte; Pentru experienta ca formator, sau similar, concretizata intre  5 si 7 sesiuni de formare/ instruire, sau
similar, în legislatie cibernetica, se acorda 4  puncte; Pentru experienta ca formator concretizata in peste 7  sesiuni de formare/
instruire în legislatie cibernetică se acorda 8 puncte;
   Punctaj ofertant „experiența profesională a formatorului” = punctaj formator 1 + punctaj formator 2.

 
Denumire factor evaluare: Experiența profesionala a formatorului - Formator 1
Descriere: Prin acest factor se va realiza evaluarea experientei profesionale a persoanelor propuse pentru pozițiile de formator
solicitate in Caietul de sarcini. Persoanele pentru care se va face evaluarea vor avea responsabilitatea realizarii efective a activitatilor
si proceselor de executie aferente derularii  contractului. Factorul de evaluare este “Experiență concretizata ca formator, sau similar,
in numarul de  sesiuni de formare/ instruire,  sau similar, în domeniul legislație cibernetică”.
Pondere: 8%
Algoritm de calcul: Punctajul aferent experienţei persoanelor propuse ca formatori se va acorda astfel:
   Punctaj maxim alocat pentru fiecare dintre formatori: 8 puncte.
   Pentru experienta ca formator, sau similar, concretizata intre  2 si 4   sesiuni de formare/ instruire, sau similar, în legislatie
cibernetica se acorda 2  puncte; Pentru experienta ca formator, sau similar, concretizata intre  5 si 7 sesiuni de formare/ instruire, sau
similar, în legislatie cibernetica, se acorda 4  puncte; Pentru experienta ca formator concretizata in peste 7  sesiuni de formare/
instruire în legislatie cibernetică se acorda 8 puncte;
   Punctaj ofertant  „experiența profesională a formatorului” = punctaj formator 1 + punctaj formator 2.

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 84%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru
celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 122000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 17; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
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Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Obiectul contractului îl reprezintă achiziția de servicii privind cursuri formare profesionala personal, precum și servicii de organizare,
cazare, masă și transport  pentru salariaţii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ai oficiilor registrului comerţului de pe lângă
tribunale

 
II.2.1) Titlu 
9 ACHIZIȚIE  CURSURI FORMARE PROFESIONALA PERSONAL PENTRU APLICAREA LEGISLAȚIEI  SPECIFICE ACTIVITĂȚILOR DE
CONTROL INTERN MANAGERIAL

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 80530000-8 Servicii de formare profesionala (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 

55110000-4 Servicii de cazare la hotel (Rev.2)
55130000-0 Alte servicii hoteliere (Rev.2)
55520000-1 Servicii de catering (Rev.2)
63000000-9 Servicii de transport anexe si conexe; servicii de agentii de turism (Rev.2)
79951000-5 Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)
80511000-9 Servicii de formare a angajatilor (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
Operatorul economic va prezenta în oferta sa, minim 3 propuneri de locuri de desfăşurare a programului de formare situate, astfel
încât să se asigure accesul facil și ușor al tuturor cursanților din toate zonele țării.
Pentru fiecare  propunere privind locul de desfășurare a cursului se vor trimite minim 3 structuri de primire cu funcțiuni de cazare și
alimentație publică, pentru fiecare loc de desfășurare a programului de formare.Operatorul economic va prezenta în oferta sa,
minim 3 propuneri de locuri de desfăşurare a programului de formare situate, astfel încât să se asigure accesul facil și ușor al tuturor
cursanților din toate zonele țării.
Pentru fiecare  propunere privind locul de desfășurare a cursului se vor trimite minim 3 structuri de primire cu funcțiuni de cazare și
alimentație publică, pentru fiecare loc de desfășurare a programului de formare.

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Obiectul contractului îl reprezintă achiziția de servicii privind cursuri formare profesionala personal  pentru aplicarea legislatiei
specifice activitatilor de control intern managerial , precum și servicii de organizare, cazare, masă și transport  pentru salariaţii
Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ai oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale.
Servicii de formare profesională cu privire la aplicarea legislatiei specifice activitatilor de control intern managerial va fi organizata în
4 sesiuni x 30 salariați ONRC  fiecare sesiune cuprinzând 40 de ore de formare profesională
În vederea bunei desfășurări a cursului de aplicare a legislatiei cibernetice, fiecare sesiune de formare va avea alocați 2 formatori.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Experiența profesionala a formatorului - formator 2
Descriere: Prin acest factor se va realiza evaluarea experientei profesionale a persoanelor propuse pentru pozițiile de formator
solicitate in Caietul de sarcini. Persoanele pentru care se va face evaluarea vor avea responsabilitatea realizarii efective a activitatilor
si proceselor de executie aferente derularii  contractului. Factorul de evaluare este “Experiență concretizata ca formator, sau similar,
in sesiuni de formare/ instruire, sau similar, în domeniul control intern managerial”
Pondere: 8%
Algoritm de calcul: Punctajul aferent experienţei persoanelor propuse ca formatori se va acorda astfel:
   Punctaj maxim alocat pentru fiecare dintre formatori: 8 puncte.
   Pentru experienta ca formator, sau similar, concretizata intre  2 si 4 sesiuni de formare/ instruire, sau similar, în domeniul control
intern managerial se acorda 2  puncte; Pentru experienta ca formator, sau similar, concretizata intre  5 si 7 in sesiuni de formare/
instruire, sau similar, în domeniul control intern managerial, se acorda 4 puncte; Pentru experienta ca formator concretizata in peste
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7 sesiuni de formare/ instruire, sau similar, în domeniul control intern managerial se acorda 8 puncte;
   Punctaj ofertant „experiența profesională a formatorului” = punctaj formator 1 + punctaj formator 2.

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 84%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru
celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

 
Denumire factor evaluare: Experiența profesionala a formatorului - formator 1
Descriere: Prin acest factor se va realiza evaluarea experientei profesionale a persoanelor propuse pentru pozițiile de formator
solicitate in Caietul de sarcini. Persoanele pentru care se va face evaluarea vor avea responsabilitatea realizarii efective a activitatilor
si proceselor de executie aferente derularii  contractului. Factorul de evaluare este “Experiență concretizata ca formator, sau similar,
in sesiuni de formare/ instruire, sau similar, în domeniul control intern managerial”
Pondere: 8%
Algoritm de calcul: Punctajul aferent experienţei persoanelor propuse ca formatori se va acorda astfel:
   Punctaj maxim alocat pentru fiecare dintre formatori: 8 puncte.
   Pentru experienta ca formator, sau similar, concretizata intre  2 si 4 sesiuni de formare/ instruire, sau similar, în domeniul control
intern managerial se acorda 2  puncte; Pentru experienta ca formator, sau similar, concretizata intre  5 si 7 in sesiuni de formare/
instruire, sau similar, în domeniul control intern managerial, se acorda 4 puncte; Pentru experienta ca formator concretizata in peste
7 sesiuni de formare/ instruire, sau similar, în domeniul control intern managerial se acorda 8 puncte;
   Punctaj ofertant „experiența profesională a formatorului” = punctaj formator 1 + punctaj formator 2.

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 333600; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 17; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Obiectul contractului îl reprezintă achiziția de servicii privind cursuri formare profesionala personal, precum și servicii de organizare,
cazare, masă și transport  pentru salariaţii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ai oficiilor registrului comerţului de pe lângă
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tribunale
 

II.2.1) Titlu 
10 ACHIZIȚIE CURSURI FORMARE PROFESIONALA PERSONAL PENTRU APLICAREA LEGISLAȚIEI MUNCII

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 80530000-8 Servicii de formare profesionala (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 

55110000-4 Servicii de cazare la hotel (Rev.2)
55130000-0 Alte servicii hoteliere (Rev.2)
55520000-1 Servicii de catering (Rev.2)
63000000-9 Servicii de transport anexe si conexe; servicii de agentii de turism (Rev.2)
79951000-5 Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)
80511000-9 Servicii de formare a angajatilor (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
Operatorul economic va prezenta în oferta sa, minim 3 propuneri de locuri de desfăşurare a programului de formare situate, astfel
încât să se asigure accesul facil și ușor al tuturor cursanților din toate zonele țării.
Pentru fiecare  propunere privind locul de desfășurare a cursului se vor trimite minim 3 structuri de primire cu funcțiuni de cazare și
alimentație publică, pentru fiecare loc de desfășurare a programului de formare.Operatorul economic va prezenta în oferta sa,
minim 3 propuneri de locuri de desfăşurare a programului de formare situate, astfel încât să se asigure accesul facil și ușor al tuturor
cursanților din toate zonele țării.
Pentru fiecare  propunere privind locul de desfășurare a cursului se vor trimite minim 3 structuri de primire cu funcțiuni de cazare și
alimentație publică, pentru fiecare loc de desfășurare a programului de formare.

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Obiectul contractului îl  reprezintă achiziția de servicii  privind cursuri formare profesionala personal  pentru aplicarea pentru
aplicarea legislatiei  muncii,  precum și  servicii  de organizare,  cazare,  masă și  transport  pentru salariaţii  Oficiului  Naţional al
Registrului Comerţului şi ai oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale.
Servicii de formare profesională cu privire la aplicarea llegislatiei muncii va fi organizata în 2 sesiuni x 7 salariați ONRC  fiecare
sesiune cuprinzând 40 de ore de formare profesională
În vederea bunei desfășurări a cursului de aplicare a legislatie muncii, fiecare sesiune de formare va avea alocat 1 formator.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Experiența profesionala a formatorului
Descriere: Prin acest factor se va realiza evaluarea experientei profesionale a persoanelor propuse pentru pozițiile de formator
solicitate in Caietul de sarcini. Persoanele pentru care se va face evaluarea vor avea responsabilitatea realizarii efective a activitatilor
si proceselor de executie aferente derularii  contractului. Factorul de evaluare este “Experiență concretizată ca formator sau similar in
numarul de  sesiuni de formare/ instruire, sau similar, în domeniul legislatia muncii”.
Pondere: 16%
Algoritm de calcul: Punctajul aferent experienţei persoanei propusă ca formator se va acorda astfel:
   Punctaj maxim alocat pentru formator: 16 puncte.
   Pentru experienta ca formator concretizata intre  2 si 4   sesiuni de formare/ instruire în domeniul „legislatia muncii” se acorda 2
puncte; Pentru experienta ca formator concretizată intre  5 si 7 sesiuni de formare/ instruire în legislația muncii se acorda 4  puncte;
Pentru experienta ca formator concretizata in peste 7  sesiuni de formare/ instruire în legislatia muncii se acorda 8 puncte;
   Punctaj ofertant A „experiența profesională a formatorului” = punctaj formator

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 84%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru
celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
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II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 54100; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 17; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Obiectul contractului îl reprezintă achiziția de servicii privind cursuri formare profesionala personal, precum și servicii de organizare,
cazare, masă și transport  pentru salariaţii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ai oficiilor registrului comerţului de pe lângă
tribunale

 
II.2.1) Titlu 
11 ACHIZIȚIE CURSURI FORMARE PROFESIONALA PERSONAL PENTRU APLICAREA LEGISLAȚIEI/ACTIVITAȚI ALE RELAȚIILOR MASS-
MEDIA

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 80530000-8 Servicii de formare profesionala (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 

55110000-4 Servicii de cazare la hotel (Rev.2)
55130000-0 Alte servicii hoteliere (Rev.2)
55520000-1 Servicii de catering (Rev.2)
63000000-9 Servicii de transport anexe si conexe; servicii de agentii de turism (Rev.2)
79951000-5 Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)
80511000-9 Servicii de formare a angajatilor (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
Operatorul economic va prezenta în oferta sa, minim 3 propuneri de locuri de desfăşurare a programului de formare situate, astfel
încât să se asigure accesul facil și ușor al tuturor cursanților din toate zonele țării.
Pentru fiecare  propunere privind locul de desfășurare a cursului se vor trimite minim 3 structuri de primire cu funcțiuni de cazare și
alimentație publică, pentru fiecare loc de desfășurare a programului de formare.Operatorul economic va prezenta în oferta sa,
minim 3 propuneri de locuri de desfăşurare a programului de formare situate, astfel încât să se asigure accesul facil și ușor al tuturor
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cursanților din toate zonele țării.
Pentru fiecare  propunere privind locul de desfășurare a cursului se vor trimite minim 3 structuri de primire cu funcțiuni de cazare și
alimentație publică, pentru fiecare loc de desfășurare a programului de formare.

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Obiectul contractului îl  reprezintă achiziția de servicii  privind cursuri formare profesionala personal  pentru aplicarea pentru
aplicarea legislatiei/activitati ale relatiilor mass-media, precum și servicii de organizare, cazare, masă și transport  pentru salariaţii
Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ai oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale.
Servicii de formare profesională cu privire la aplicarea legislatiei/activitati ale relatiilor mass-media va fi organizata în 1 sesiune x 5
salariați ONRC  fiecare sesiune cuprinzând 40 de ore de formare profesională
În vederea bunei desfășurări a cursului de aplicare a legislatiei/activitati ale relatiilor mass-media, sesiunea de formare va avea alocat
1 formator.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Experiența profesionala a formatorului
Descriere: Prin acest factor se va realiza evaluarea experientei profesionale a persoanei propusă pentru poziția de formator solicitată
in Caietul de sarcini. Persoana pentru care se va face evaluarea va avea responsabilitatea realizarii efective a activitatilor si proceselor
de executie aferente derularii  contractului. Factorul de evaluare este “Experiență concretizată ca formator sau similar in numarul de
sesiuni de formare/ instruire, sau similar, în domeniul legislatia muncii”.
Pondere: 16%
Algoritm de calcul: Punctajul aferent experienţei persoanei propuse ca formator se va acorda astfel:
   Punctaj maxim alocat: 16 puncte.
   Pentru experienta ca formator, sau similar,  concretizata intre  2 si 4   sesiuni de formare/ instruire, sau similar, în domeniului
legislației/activitați ale relațiilor mass-media se acorda 4  puncte; Pentru experienta ca formator, sau similar,  concretizată intre  5 si
7 sesiuni de formare/ instruire, sau similar,  în domeniului legislației/activitați ale relațiilor mass-media se acorda 8  puncte; Pentru
experienta  ca  formator,  sau  similar,   concretizata  in  peste  7   sesiuni  de  formare/  instruire,  sau  similar,  în  domeniului
legislației/activitați ale relațiilor mass-media se acorda 16 puncte

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 84%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru
celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 22500; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 17; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
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II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Obiectul contractului îl reprezintă achiziția de servicii privind cursuri formare profesionala personal, precum și servicii de organizare,
cazare, masă și transport  pentru salariaţii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ai oficiilor registrului comerţului de pe lângă
tribunale

 
II.2.1) Titlu 
12 ACHIZIȚIE CURSURI FORMARE PROFESIONALA PERSONAL PENTRU UTILIZAREA DE TEHNOLOGII TIC AVANSATE &CYBER
SECURITY

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 80530000-8 Servicii de formare profesionala (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 

55110000-4 Servicii de cazare la hotel (Rev.2)
55130000-0 Alte servicii hoteliere (Rev.2)
55520000-1 Servicii de catering (Rev.2)
63000000-9 Servicii de transport anexe si conexe; servicii de agentii de turism (Rev.2)
79951000-5 Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)
80511000-9 Servicii de formare a angajatilor (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
Operatorul economic va prezenta în oferta sa, minim 3 propuneri de locuri de desfăşurare a programului de formare situate, astfel
încât să se asigure accesul facil și ușor al tuturor cursanților din toate zonele țării.
Pentru fiecare  propunere privind locul de desfășurare a cursului se vor trimite minim 3 structuri de primire cu funcțiuni de cazare și
alimentație publică, pentru fiecare loc de desfășurare a programului de formare.Operatorul economic va prezenta în oferta sa,
minim 3 propuneri de locuri de desfăşurare a programului de formare situate, astfel încât să se asigure accesul facil și ușor al tuturor
cursanților din toate zonele țării.
Pentru fiecare  propunere privind locul de desfășurare a cursului se vor trimite minim 3 structuri de primire cu funcțiuni de cazare și
alimentație publică, pentru fiecare loc de desfășurare a programului de formare.

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Obiectul contractului îl reprezintă achiziția de servicii privind cursuri formare profesionala personal  pentru utilizarea de tehnologii
tic avansate &cyber security , precum și servicii de organizare, cazare, masă și transport  pentru salariaţii Oficiului Naţional al
Registrului Comerţului şi ai oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale.
Servicii de formare profesională cu privire la utilizarea de tehnologii tic avansate &cyber security  va fi organizata în 6 sesiuni x 20
salariați ONRC  fiecare sesiune cuprinzând 48 de ore de formare profesională
În vederea bunei desfășurări a cursului de utilizarea de tehnologii tic avansate &cyber security, fiecare sesiune de formare va avea
alocați 2 formatori.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Experiența profesionala a formatorului - Formator 1
Descriere: Prin acest factor se va realiza evaluarea experientei profesionale a persoanelor propuse pentru pozițiile de formator
solicitate in Caietul de sarcini. Persoanele pentru care se va face evaluarea vor avea responsabilitatea realizarii efective a activitatilor
si proceselor de executie aferente derularii  contractului. Factorul de evaluare este “Experiență concretizată ca formator sau similar in
numarul de  sesiuni de formare/ instruire,  sau similar, în domeniul utilizare tehnologii TIC”.
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Pondere: 8%
Algoritm de calcul: Punctajul aferent experienţei persoanelor propuse ca formatori sau similar in numarul de  sesiuni de formare/
instruire,  sau similar, în domeniul utilizare tehnologii TIC & cyber security se va acorda astfel:
   Punctaj maxim alocat pentru fiecare dintre formatori: 8 puncte.
   Pentru experienta ca formator concretizată intre  2 si 4   sesiuni de formare/ instruire în domeniul utilizare tehnologii TIC & cyber
security se acordă 2  puncte; Pentru experienta ca formator concretizată intre  5 si 7 sesiuni de formare/ instruire în utilizare
tehnologii TIC & cyber security se acorda 4  puncte; Pentru experienta ca formator concretizata în peste 7 sesiuni de formare/
instruire în utilizare tehnologii TIC & cyber security se acorda 8 puncte;
   Punctaj ofertant A „experiența profesională a formatorului” = punctaj formator 1 + punctaj formator 2.

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 84%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru
celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

 
Denumire factor evaluare: Experiența profesionala a formatorului - Formator 2
Descriere: Prin acest factor se va realiza evaluarea experientei profesionale a persoanelor propuse pentru pozițiile de formator
solicitate in Caietul de sarcini. Persoanele pentru care se va face evaluarea vor avea responsabilitatea realizarii efective a activitatilor
si proceselor de executie aferente derularii  contractului. Factorul de evaluare este “Experiență concretizată ca formator sau similar in
numarul de  sesiuni de formare/ instruire,  sau similar, în domeniul utilizare tehnologii TIC”.
Pondere: 8%
Algoritm de calcul: Punctajul aferent experienţei persoanelor propuse ca formatori sau similar in numarul de  sesiuni de formare/
instruire,  sau similar, în domeniul utilizare tehnologii TIC & cyber security se va acorda astfel:
   Punctaj maxim alocat pentru fiecare dintre formatori: 8 puncte.
   Pentru experienta ca formator concretizată intre  2 si 4   sesiuni de formare/ instruire în domeniul utilizare tehnologii TIC & cyber
security se acordă 2  puncte; Pentru experienta ca formator concretizată intre  5 si 7 sesiuni de formare/ instruire în utilizare
tehnologii TIC & cyber security se acorda 4  puncte; Pentru experienta ca formator concretizata în peste 7 sesiuni de formare/
instruire în utilizare tehnologii TIC & cyber security se acorda 8 puncte;
   Punctaj ofertant A „experiența profesională a formatorului” = punctaj formator 1 + punctaj formator 2.

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 393600; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 17; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
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Identificarea proiectului: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Obiectul contractului îl reprezintă achiziția de servicii privind cursuri formare profesionala personal, precum și servicii de organizare,
cazare, masă și transport  pentru salariaţii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ai oficiilor registrului comerţului de pe lângă
tribunale

 

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) Conditii de participare

 
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor: 
Cerinta  nr.  1:  Neincadrarea  in  situatiile  prevazute  la  art.  164,  165  si  167  din  Legea  98/2016  privind  achizitiile  publice.
Ofertantii/membrii asocierii/subcontractantii/tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164,165 si 167
din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Ofertantii/membrii
asocierii/subcontractantii/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. În cazul în care ofertantul
participa cu oferta pentru mai multe loturi,  DUAE va fi  completat pentru fiecare lot.Documentele justificative, care probeaza
îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, valabile la momentul prezentarii (cum ar fi certificate care atesta lipsa datoriilor
restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc),
respectiv, documente echivalente, pentru operatorii economici straini, cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor
organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de
reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul
constitutiv; documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166
alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, precum si orice alte documente edificatoare, dupa
caz,  urmeaza a fi  prezentate,  la  solicitarea autoritatii  contractante,  doar de catre ofertantul  clasat  pe locul  I  în clasamentul
intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
 
Cerinta nr.2: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58-63 din Legea
nr. 98/2016. Declaratia pe proprie raspundere privind inexistenta conflictului de interese, completata conform modelului pus la
dispozitie de catre autoritatea contractanta in sectiunea Formulare, se va depune de catre toti ofertantii odata cu DUAE. Persoanele
ce detin functie de decizie in cadrul Oficiului National al Registrului Comertului:Valentina Burdescu – director general, Georgeta
Balan - director Directia economica, Bogdan Mihail Burdescu - Director Directia Contencios, Mihaela Cristina Joita, Valentin Vladu,
Carmen Elena Clapa, Olivia Badea, Anca Mateescu, Florentina Mihaela Voican, Eduard Constantin, Stefanel Ivan, Gabriela Ciudoiu,
Dan Cristian Tanase si Sanda Oprea.
NOTA: In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta declaratia privind conflictul de
interese. In cazul in care vor exista subcontractanti/terti sustinatori, declaratia privind conflictul de interese va fi prezentata de
fiecare subcontractant/tert sustinator in parte. Daca exista incertitudini cu privire la situatia personala a unui operator economic,
Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii direct de la autoritatile competente.
Daca este cazul, se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta
modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau a acordul de asociere, dupa caz.
Cerinta 1. Valabila pentru toate loturile. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare în
conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre
situatiile  de anulare a constituirii  precum si  faptul  ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile  care fac obiectul
contractului (de ex., pentru persoanele juridice de nationalitate româna, din Certificatul Constatator trebuie sa rezulte ca activitatea
principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului).
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. In cazul în care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv
liderul) va prezenta aceste documente pentru partea de contract pe care o va realiza. Documentele justificative care probeaza
îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini,
documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre
ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Cerinta valabila pentru toate loturile.
 
Cerinta 2. Valabila pentru toate loturile. Ofertantii trebuie sa detina autorizare, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului
nr. 129/2000 republicata, privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare, ca furnizor autorizat.
Autorizatia trebuie sa fie valabila la data prezentarii si pe toata durata de executie a contractului de achizitie publica.
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la
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procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. In cazul în care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv
liderul) va prezenta aceste documente pentru partea de contract pe care o va realiza. Documentele justificative care probeaza
îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv autorizare în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.
129/2000 republicata, privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare, ca furnizor autorizat., sau
în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii
contractante,  doar de catre ofertantul  clasat  pe locul  I  în clasamentul  intermediar  intocmit  la  finalizarea evaluarii  ofertelor.
Persoanelor juridice straine le sunt aplicabile prevederile art. 34, 35 si 28 din Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 republicata,
privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare. Documentele prezentate vor fi însotite de
traducerea realizata de un traducator autorizat.
 
Cerinta 3 - Valabila pentru lotul 5 - Cursuri de formare Expert achizitii publice - Operatorii economici care depun oferta trebuie sa
detina Autorizatie eliberată în conformitate cu dispozițiile OG 129/2000 republicată privind formarea profesională a adulților, pentru
programul de formare ”Expert Achizitii Publice”
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. In cazul în care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv
liderul) va prezenta aceste documente pentru partea de contract pe care o va realiza. Documentele justificative care probeaza
îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Autorizatie eliberată în conformitate cu dispozițiile OG 129/2000
republicată privind formarea profesională a  adulților,  pentru programul  de formare ”Expert  Achizitii  Publice”  ,  sau în  cazul
ofertantilor  straini,  documente  echivalente  emise  în  tara  de  rezidenta,  urmeaza  sa  fie  prezentate,  la  solicitarea  autoritatii
contractante,  doar de catre ofertantul  clasat  pe locul  I  în clasamentul  intermediar  intocmit  la  finalizarea evaluarii  ofertelor.
Persoanelor juridice straine le sunt aplicabile prevederile art. 34, 35 si 28 din Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 republicata,
privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare. Documentele prezentate vor fi însotite de
traducerea realizata de un traducator autorizat.
 
Cerinta 4 - Valabila pentru lotul 7- Cursuri  de formare formatori- Operatorii  economici  care depun oferta trebuie sa detina
Autorizatie eliberată în conformitate cu dispozițiile OG 129/2000 republicată privind formarea profesională a adulților, pentru
programul de formare ”Formatori”.
 Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. In cazul în care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv
liderul) va prezenta aceste documente pentru partea de contract pe care o va realiza. Documentele justificative care probeaza
îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv autorizatie eliberată în conformitate cu dispozițiile OG 129/2000
republicată privind formarea profesională a adulților, pentru programul de formare ”Formatori” , sau în cazul ofertantilor straini,
documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre
ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Persoanelor juridice straine le sunt
aplicabile prevederile art. 34, 35 si 28 din Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 republicata, privind formarea profesionala a adultilor,
cu modificarile si completarile ulterioare. Documentele prezentate vor fi însotite de traducerea realizata de un traducator autorizat.

 
III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

 
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Ofertantii vor prezenta principalele prestari de servicii din ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau
privati,  prin  care  vor  demonstra  ca  au  prestat  la  nivelul  a  minim  un  contract,  sau  mai  multor  contracte,  servici  de
formare/instruire/cursuri, etc., servicii conexe acestora, respectiv servicii hoteliere si servicii de caterig/restaurant. Precizari: Ultimii 3
ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. In cazul
in care autoritatea contractanta este nevoita, indiferent de motive, sa procedeze la decalarea termenului-limita stabilit pentru
depunerea ofertelor, publicand in acest sens o erata, limita inferioara a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferenta
decalarii, urmand a fi considerata îndeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada finalizarii contractului de
experienta similara in intervalul de timp nou rezultat. Decalarea termenului-limita stabilit pentru depunerea ofertelor si stabilirea
astfel a unei noi date nu pot conduce in mod automat la respingerea unui ofertant pe motiv ca experienta lui similara este situata in
afara perioadei de 3 ani raportate la noua data-limita de depunere a /ofertelor, atat timp cat acesta, la data initial stabilita în anuntul
de participare, indeplinea cerinta astfel cum a fost aceasta solicitata. In situatia în care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput
activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective
de activitate. Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei, eventuala conversie leu-alta valuta se face prin raportare
la cursul mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei.Cursul leu/alta valuta ce va fi luat în calcul pentru anul 2018 este
cursul stabilit de BNR la data publicarii anuntului de participare pentru prezenta procedura. Cerinta valabila pentru toate loturile. -
Pentru indeplinirea cerintei privind experienta similara, ofertantul va prezenta, ca dovada preliminara, DUAE pentru fiecare lot
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pentru care se depune oferta. La nivelul DUAE trebuie precizate urmatoarele informatii: numarul si data contractului invocat drept
experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie pentru dovedirea faptului ca serviciile au fost
duse la bun sfarsit in cadrul perioadei de 3 ani ( prin sintagma servicii duse la bun sfarsit se intelege: a) servicii receptionate partial,
cu conditia ca specificul contractului/activitatilor ce reprezinta experienta similara sa permita elaborarea unui livrabil care sa poata fi
utilizat de beneficiar ca rezultat independent; b) servicii receptionate la sfarsitul prestarii; sfarsitul prestarii nu presupune expirarea
perioadei de garantie), precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. Documentele justificative (copii ale unor
parti  relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit,  recomandari,  procese verbale de receptie,  certificate constatatoare,
certificate de predare primire, etc. sau orice alte documente relevante in sustinerea cerintei), care probeaza indeplinirea celor
asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe
locul I în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Autoritatea contractanta are dreptul de a se adresa
inclusiv beneficiarului final al serviciilor / produselor ce fac obiectul contractului prezentat drept experienta, pentru confirmarea
celor prezentate de ofertant
2.) Capacitatea tehnica si/sau profesionala poate fi dovedita prin sustinerea unui/unor tert/terti, indiferent de natura relatiilor
juridice existente intre operatorul  economic si  tertul/tertii  respectivi.  Cerinta valabila  pentru toate loturile.  -  Modalitate de
îndeplinire: DUAE completat de ofertant pentru fiecare lot pentru care se depune oferta în care se vor include informatiile cu privire
la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele
necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm ale tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din
trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinatori vor asigura îndeplinirea angajamentului. ertul/tertii sustinatori vor
completa DUAE cu informatii care prezinta relevanta pentru sustinerea acordata in cadrul procedurii de atribuire. Prin angajamentul
ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea
modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin
indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza
acest lucru). Autoritatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind
capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ofertantului o singura data înlocuirea acestuia si
prezentarea unui alt tert, cu respectarea principiului tratamentului egal. La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat
pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative care probeaza
îndeplinirea cerintei privind capacitatea tehnica si profesionala.
3.) În cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind
capacitatea tehnica si profesionala, se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în
care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire acestia vor raspunde în mod solidar pentru
executarea contractului. Cerinta valabila pentru toate loturile. - Completarea DUAE pentru fiecare lot pentru care se depune oferta.
Fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE in care vor include informatiile cu privire la modul de indeplinire a
cerintelor de capacitate tehnica si  profesionala proportional cu cota de implicare în executarea viitorului contract.  Odata cu
depunerea DUAE se va prezenta contractul/acordul de asociere. Contractul/acordul de asociere trebuie sa mentioneze ca toti
asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului. Documentele justificative, care probeaza
indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre
ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
4.) Informatii privind partea/partile din contract pe care ofertantul intentioneaza sa o/le subcontracteze, precum si datele de
identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei. Raspunderea
contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata în cazul în care o
parte/parti din contract sunt îndeplinite de subcontractanti. Cerinta valabila pentru toate loturile. - Ofertantii includ informatiile cu
privire la subcontractanti în DUAE. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor, se va
prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator
de catre fiecare dintre acestia. Acordul de subcontractare se va prezenta odata cu DUAE de catre toti ofertantii participanti la
procedura.  Subcontractantii  precizeaza  in  DUAE  toate  informatiile  care  prezinta  relevanta  din  perspectiva  capacitatilor
subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul in cadrul procedurii de atribuire. In cazul subcontractantilor pe ale caror capacitati
ofertantul nu se bazeaza, atunci acestia vor prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neincadrarii in motivele de excludere.
Autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente
justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, în conformitate cu informatiile
cuprinse în DUAE.

 
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate
Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea sociala si profesionala a
persoanelor cu handicap sau defavorizate: Nu
Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata: Nu

 
III.2) Conditii referitoare la contract

 
III.2.1) Informatii privind o anumita profesie
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu
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Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: -
 

III.2.2) Conditii de executare a contractului
-

 
III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

 
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
-

 
IV.1.4) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al
dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiiloe care trebuie discutate sau
al ofertelor care trebuie negociate: Nu

 
IV.1.5) Informatii privind negocierea
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor initiale fara a desfasura negocieri: Nu

 
IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

 
IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE: 

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 06.11.2018 15:00

 
IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii
selectati
-

 
IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana

 
IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 06.03.2019
Durata in luni: 4

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.11.2018; Ora locala: 15:00
Locul: 
In SEAP
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Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: -

 
VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

 
VI.3) Informatii suplimentare
              Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre AC si
asumata de ofertant. Clasamentul of se stabileste prin ordonarea descrescatoare a punctajelor respective, oferta câstigatoare fiind cea de
pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj maxim total rezultat in urma aplicarii factorului de evaluare cel mai bun raport
calitate-pret. In situatia in care vor exista oferte cu punctaje egale clasate pe primul loc va fi declarata castigatoare oferta cu pretul cel mai
scazut; in situatia in care vor exista oferte cu punctaje si preturi egale clasate pe primul loc se va solicita reofertarea pretului in SEAP, Pe
parcursul procesului de reofertare, AC poate solicita clarificari cu privire la documentele primite de la ofertanti, fiind incidente disp alin (1)
art. 136 din HG 395/2016. Conf Notificarii ANAP nr. 247/06.09.2016 (transmisa si op ec sub nr.253/06.09.2016) cu privire la modalitatea de
transmitere a solicitarilor de clarificari si a informatiilor suplimentare la documentatia de atribuire/raspunsurile formulate în cazul
desfasurarii procedurii de atrib a contractelor de achiz, pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind doc. de atrib, operatorii
economici se vor inreg în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic, conf prev art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite
solicitarile avand în vedere termenele  stabilite de autoritatea contractanta in anuntul de participare, conform prev  art. 160-161 din Legea
nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Orice comunicare, solicitare, informare si altele asemenea vor fi transmise in scris
prin SEAP.

 
VI.4) Proceduri de contestare

 
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro; 

 
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

 
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.  8 din Legea nr 101/2016, cu modificarile si  completarile
ulterioare.

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Directia contencios a Oficiului National al Registrului Comertului 
Adresa: B-dul. Unirii nr.74, Bl.J3b, Sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030837 , Romania , Codul NUTS: RO321 Bucuresti, Tel.
+40 213160809 , Email: onrc@onrc.ro , Fax: +40 213137434.; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: ; Tara: Romania; Telefon: -Fax: -E-
mail: -Adresa internet: (URL) www.onrc.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.10.2018
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