
Fisa de date
Tip anunt: Anunt de participare

Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
 
 

S-a organizat o consultare de piata: Nu
 

Sectiunea I Autoritatea contractanta
 

I.1) Denumire si adrese
OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI 
Cod de identificare fiscala: 14942091; Adresa: Strada: Unirii, nr. 74; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030837; Tara: Romania; Codul NUTS:
RO321 Bucuresti; Adresa de e-mail: valentin.vladu@onrc.ro; Nr de telefon: +40 0213160809; Fax: +40 0213160808; Persoana de contact:
VALENTIN VLADU; In Atentia: VALENTIN VLADU; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(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 (Website): www.e-licitatie.ro
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 15
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 
adresa mentionata mai sus
Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la: 
adresa mentionata mai sus

 
I.4) Tipul autoritatii contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală

 
I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

 

Sectiunea II Obiectul contractului
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 de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 1494209120189CP119317

 
II.1.2 Cod CPV Principal:
Servicii de formare (Rev.2)

 
II.1.3 Tip de contract:
Servicii
Servicii sociale administrative, servicii de invatamant, servicii de sanatate si servicii culturale

 
II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
              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
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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 estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 2688000 ; Moneda: RON

 
II.1.6) Impartire in loturi:
Da
Ofertele trebuie depuse pentru: Numarul maxim de loturi
Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant 12
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contracte prin combinarea urmatoarelor loturi sau grupuri de loturiOfertele
vor fi intocmite și depuse pentru fiecare lot în parte. Operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi

 
II.2 Descriere

II.2.1 - Denumire lot
1 - ACHIZIȚIE CURSURI FORMARE PROFESIONALA PERSONAL PENTRU APLICAREA  NOULUI COD CIVIL

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Servicii de formare profesionala (Rev.2)
Coduri CPV secundare:

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

 
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
Cel mai bun raport calitate – pret

 
 

Denumire factor evaluare Descriere Pondere
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II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : 540000; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 1,00 % - 5400 RON

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

 
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: 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
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

Experiența profesionala a
formatorului - Formator 2

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”

8%
Punctaj maxim factor: 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 .

Pretul ofertei Componenta financiara 84%
Punctaj maxim factor: 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.

Experiența profesionala a
formatorului - Formator 1

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”

8%
Punctaj maxim factor: 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 .

Punctaj maxim total: 100
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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
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

 
 

II.2.1 - Denumire lot
2 - ACHIZIȚIE CURSURI FORMARE PROFESIONALA PERSONAL PENTRU APLICAREA NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Servicii de formare profesionala (Rev.2)
Coduri CPV secundare:

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

 
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 Descriere Pondere

Pretul ofertei Componenta financiara 84%
Punctaj maxim factor: 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 totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : 540000; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 1,00 % - 5400 RON

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

 
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: 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
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

Experiența profesionala a
formatorului - Formator 2

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”.

8%
Punctaj maxim factor: 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 .

Experiența profesionala a
formatorului - Formator 1

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”.

8%
Punctaj maxim factor: 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 .

Punctaj maxim total: 100
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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
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

 
 

II.2.1 - Denumire lot
3 - ACHIZIȚIE CURSURI FORMARE PROFESIONALA PERSONAL PENTRU APLICAREA NOULUI COD PENAL

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Servicii de formare profesionala (Rev.2)
Coduri CPV secundare:

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.

 
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 Descriere Pondere

Experiența profesionala a
formatorului - Formator 1

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”.

8%
Punctaj maxim factor: 8
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II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : 216000; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 1,00 % - 2160 RON

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

 
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: 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
Tip de 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
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

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 .

Experiența profesionala a
formatorului - Formator 2

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”.

8%
Punctaj maxim factor: 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 .

Pretul ofertei Componenta financiara 84%
Punctaj maxim factor: 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.

Punctaj maxim total: 100
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II.2.1 - Denumire lot
4 - ACHIZIȚIE CURSURI FORMARE PROFESIONALA PERSONAL PENTRU APLICAREA NOULUI COD DE PROCEDURĂ PENALĂ

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Servicii de formare profesionala (Rev.2)
Coduri CPV secundare:

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.

 
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 Descriere Pondere

Experiența profesionala a
formatorului - Formator 2

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”.

8%
Punctaj maxim factor: 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 .

Pretul ofertei Componenta financiara 84%
Punctaj maxim factor: 84
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II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : 216000; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 1,00 % - 2160 RON

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

 
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: 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
Tip de 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
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

 
 

II.2.1 - Denumire lot
5 - ACHIZIȚIE CURSURI FORMARE PROFESIONALA PERSONAL PENTRU APLICAREA LEGISLAȚIEI ACHIZIȚIILOR PUBLICE

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Servicii de formare profesionala (Rev.2)
Coduri CPV secundare:

55110000-4 Servicii de cazare la hotel (Rev.2)
80511000-9 Servicii de formare a angajatilor (Rev.2)

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.

Experiența profesionala a
formatorului - Formator 1

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”.

8%
Punctaj maxim factor: 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 .

Punctaj maxim total: 100

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 27.09.2018 10:08 Pagina 9



79951000-5 Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)
63000000-9 Servicii de transport anexe si conexe; servicii de agentii de turism (Rev.2)
55520000-1 Servicii de catering (Rev.2)
55130000-0 Alte servicii hoteliere (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.

 
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 Descriere Pondere

Experiența profesionala a
formatorului - Formator 2

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.

8%
Punctaj maxim factor: 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

Pretul ofertei Componenta financiara 84%
Punctaj maxim factor: 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 totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : 83400; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 1,00 % - 834 RON

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

 
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: 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
Tip de 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
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

 
 

II.2.1 - Denumire lot
6 - ACHIZIȚIE CURSURI FORMARE PROFESIONALA PERSONAL PENTRU APLICAREA  LEGISLAȚIEI FISCALE

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Servicii de formare profesionala (Rev.2)
Coduri CPV secundare:

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

Experiența profesionala a
formatorului - Formator 1

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.

8%
Punctaj maxim factor: 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

Punctaj maxim total: 100
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55130000-0 Alte servicii hoteliere (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.

 
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 Descriere Pondere

Pretul ofertei Componenta financiara 84%
Punctaj maxim factor: 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.

Experiența profesionala a
formatorului - Formator 1

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.

8%
Punctaj maxim factor: 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.

Experiența profesionala a
formatorului - Formator 2

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.

8%
Punctaj maxim factor: 8
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II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : 83400; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 1,00 % - 834 RON

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

 
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: 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
Tip de 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
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

 
 

II.2.1 - Denumire lot
7 - ACHIZIȚIE CURSURI FORMARE PROFESIONALA PERSONAL PENTRU FORMARE DE  FORMATORI

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Servicii de formare profesionala (Rev.2)
Coduri CPV secundare:

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

 
II.2.4 Descrierea achizitiei publice

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.

Punctaj maxim total: 100
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(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
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

 
 

 
II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : 83400; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 1,00 % - 834 RON

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Experiența profesionala a
formatorului - Formator 2

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”.

8%
Punctaj maxim factor: 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.

Pretul ofertei Componenta financiara 84%
Punctaj maxim factor: 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.

Experiența profesionala a
formatorului - Formator 1

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”.

8%
Punctaj maxim factor: 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.

Punctaj maxim total: 100
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II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 17; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

 
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: 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
Tip de 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
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

 
 

II.2.1 - Denumire lot
8 - ACHIZIȚIE CURSURI FORMARE PROFESIONALA PERSONAL PENTRU APLICAREA LEGISLAȚIEI CIBERNETICE

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Servicii de formare profesionala (Rev.2)
Coduri CPV secundare:

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

 
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
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II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : 122000; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 1,00 % - 1220 RON

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

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

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Experiența profesionala a
formatorului - Formator 2

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”.

8%
Punctaj maxim factor: 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.

Pretul ofertei Componenta financiara 84%
Punctaj maxim factor: 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.

Experiența profesionala a
formatorului - Formator 1

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”.

8%
Punctaj maxim factor: 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.

Punctaj maxim total: 100
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comerțului și a sistemului de publicitate legală”  COD SIPOCA 456/cod MySMIS 119317
Tip de 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
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

 
 

II.2.1 - Denumire lot
9 - ACHIZIȚIE CURSURI FORMARE PROFESIONALA PERSONAL PENTRU APLICAREA LEGISLAȚIEI SPECIFICE ACTIVITĂȚILOR DE
CONTROL INTERN MANAGERIAL

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Servicii de formare profesionala (Rev.2)
Coduri CPV secundare:

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

 
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 Descriere Pondere

Pretul ofertei Componenta financiara 84%
Punctaj maxim factor: 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 totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : 333600; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 1,00 % - 3336 RON

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

 
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: 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
Tip de 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,

Experiența profesionala a
formatorului - formator 2

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”

8%
Punctaj maxim factor: 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.

Experiența profesionala a
formatorului - formator 1

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”

8%
Punctaj maxim factor: 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.

Punctaj maxim total: 100
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cazare, masă și transport  pentru salariaţii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ai oficiilor registrului comerţului de pe lângă
tribunale
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

 
 

II.2.1 - Denumire lot
10 - ACHIZIȚIE CURSURI FORMARE PROFESIONALA PERSONAL PENTRU APLICAREA LEGISLAȚIEI MUNCII

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Servicii de formare profesionala (Rev.2)
Coduri CPV secundare:

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

 
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 Descriere Pondere

Experiența profesionala a
formatorului

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”.

16%
Punctaj maxim factor: 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

Pretul ofertei Componenta financiara 84%
Punctaj maxim factor: 84
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II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : 54100; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 1,00 % - 541 RON

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

 
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: 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
Tip de 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
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

 
 

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

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Servicii de formare profesionala (Rev.2)
Coduri CPV secundare:

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.

 
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

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.

Punctaj maxim total: 100
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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

 
 

 
II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : 22500; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 1,00 % - 225 RON

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

 
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: 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
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

II.2.14 Informatii suplimentare

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Experiența profesionala a
formatorului

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”.

16%
Punctaj maxim factor: 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

Pretul ofertei Componenta financiara 84%
Punctaj maxim factor: 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.

Punctaj maxim total: 100
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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
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

 
 

II.2.1 - Denumire lot
12 - ACHIZIȚIE CURSURI FORMARE PROFESIONALA PERSONAL PENTRU UTILIZAREA DE TEHNOLOGII TIC AVANSATE &CYBER
SECURITY

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Servicii de formare profesionala (Rev.2)
Coduri CPV secundare:

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.

 
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 Descriere Pondere

Experiența profesionala a
formatorului - Formator 1

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”.

8%
Punctaj maxim factor: 8
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II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : 393600; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 1,00 % - 3936 RON

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

 
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: 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
Tip de 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
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

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.

Pretul ofertei Componenta financiara 84%
Punctaj maxim factor: 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.

Experiența profesionala a
formatorului - Formator 2

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”.

8%
Punctaj maxim factor: 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.

Punctaj maxim total: 100
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II.3 Ajustarea pretului contractului
Nu

 

Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) CONDITII DE PARTICIPARE:

 
III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
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.

 
III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
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
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
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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) Capacitatea economica si financiara

 
III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
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.
Modalitatea de indeplinire: 
Pentru indeplinirea cerintei privind experienta similara, ofertantul va prezenta, ca dovada preliminara, DUAE pentru fiecare lot
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
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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
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
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.
Modalitatea de indeplinire: 
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.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
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.
Modalitatea de indeplinire: 
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.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
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.
Modalitatea de indeplinire: 
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.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

 
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:
Nu

 
III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:
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III.1.6.a) Garantie de participare:
Ofertantul tb sa constit gar de participare prezentata la sectiunea II.2 Lista loturi, pentru fiecare lot pentru care se depune oferta, cu
valabilitate cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, respectiv de 4 luni de la data limita de depunere a ofertei,
conform informatiilor cuprinse la Sectiunea IV.2.6 Contul ONRC in cazul constit gar de part prin OP: RO71TREZ7035005XXX000058
deschis la Trez Sector 3 Buc. În sit în care gar de part se constituie prin scrisoare de gar bancara în favoarea ONRC, va fi utilizat
modelul din Anexa 2. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de part se
va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei
garantate. In cazul unei asocieri, gar de part va fi constit in mod obligatoriu cu mentiunea expresa ca acopera in mod solidar toti
membrii  grupului de op economici.  Dovada constit gar de part se va prez în limba româna. Dovada constituirii  garantiei de
participare se va transmite in SICAP in format electronic, cu semnatura electronica extinsa, pana la data si ora-limita de depunere a
ofertelor. ONRC are dreptul de a vira gar de part în bugetul propriu, ofertantul pierzând astfel suma constit, atunci când se afla în
oricare din urmat sit:a) îsi retrage oferta în per de valab a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de
buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica. c) oferta sa fiind stab câstig, refuza
sa semneze contractul in termenul de valab a ofertei, în conf cu legislatia în vigoare privind achiz publice. Pentru o evaluare si
raportare unitara ale cuantumului aferent gar de part, echivalenta pentru gar de part depusa in valuta se va face la cursul BNR valab
la data publicarii anuntului de participare in SICAP. Restit gar de part se va face în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

III.1.6.b) Garantie de buna executie:
Ofertantul invitat de ONRC pentru încheierea contractului are obligatia de a constitui garantia de buna executie, în cuantum de 10%
din valoarea contractului, fara TVA. Aceasta se constituie prin oricare din formele prevazute la art. 40 alin (1) din HG 395/2016, in
termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului. În situatia în care garantia de buna executie se constituie prin scrisoare
de garantie bancara în favoarea ONRC, va fi utilizat modelul din Anexa 4. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata
garantiei de participare se va executa oricand pe parcursul derularii contractului, in limita prejudiciului creat, orice suma sau sume,
pana la concurenta sumei reprezentând 10% din valoarea contractului, pe baza notificarii acestuia cu privire la culpa persoanei
garantate si  modul de calcul al  prejudiciului.  In cazul în care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5000 lei,
autoritatea contractanta accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar

 
III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:
              Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016

 
III.1.9) Legislatia aplicabila:
a) Legea privind achizitiile nr 98/2016
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro
d) Procedura proprie in conformitate cu prevederile art.  68 alin (2) lit.  b) din Legea 98/2016, cu modificarile si  completarile
ulterioare.

 
III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:

 
III.2.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii 
 Nu
 Nu-

 
III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:
Nu

 
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 si modalitatea de desfasurare:
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire:
Online
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IV.1.1.b) Tipul Procedurii
Licitatie deschisa

 
IV.1.3 Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:
Ofertele trebuie depuse pentru: Contract de achizitii publice

 
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 contractele de achizitii publice: Nu

 
IV.2 Informatii administrative

 
IV.2.1 Publicare anterioara privind aceasta procedura
 Nu
Numarul anuntului de intentie din vechiul sistem: -

 
IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare
 Romana
Moneda in care se transmite oferta financiara: : RON

 
IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
4 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4 Prezentarea ofertei
 

IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
Propunerea tehnica va fi întocmita pentru fiecare lot in parte, în conformitate cu solicitarile din caietul de sarcini, acestea fiind
considerate minime si obligatorii. Ofertantul trebuie sa raspunda punctual la toate cerintele cuprinse in caietul de sarcini si sa
detalieze in cadrul propunerii tehnice metodologia de lucru si mijloacele concrete prin care serviciile ofertate indeplinesc aceste
cerinte, planul de lucru pentru realizarea serviciilor, personalul utilizat si organizarea acestuia, astfel incat comisia de evaluare sa aiba
posibilitatea evaluarii  acesteia în mod obiectiv .Se solicita descrierea detaliata a modului de indeplinire a cerintelor minime
prevazute in caietul  de sarcini,prin care sa se demonstreze corespondenta propunerii  tehnice cu toate cerintele prevazute.
Propunerea tehnica se depune prin mijloace electronice, semnata cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat,
fiind incarcata in sectiunea dedicata a portalului SICAP pentru fiecare lot pentru care se depune oferta. Nerespectarea tuturor
cerintelor minime obligatorii  sau a altor cerinte obligatorii  atrage automat respingerea ofertei.  Ofertantii  si,daca este cazul,
subcontractantii, au obligatia de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca la elaborarea ofertei au tinut
cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca. In conformitate cu prevederile alin (1) art. 51 din
Legea 98/2016, institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii relevante din domeniille mediului, social
si al relatiilor de munca sunt: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Agentia Nationala  pentru  Protectia  Mediului  ,  Ministerul
Muncii  si  Justitiei  Sociale,  Inspectia  Muncii,  site-ul htt://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. Alte informatii considerate
semnificative de ofertant pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice.

 
IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
Ofertantul trebuie sa prezinte, pentru fiecare lot ofertat formularul de oferta (Anexa 1) in care se va prezenta pretul total ofertat, in
lei, fara TVA, precum si centralizatorul de preturi corespunzator fiecarui lot ofertat (Anexa 2.1 - 2,12). Val totala maxima estimata a
contractului este de 2.688.000 lei,  fara TVA si este detaliata la fiecare din cele 12 loturi.  La elaborarea propunerii  financiare,
ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri daca sunt sub efectul unei legi, toate cheltuielile pe care le implica indeplinirea
obligatiilor contractuale precum si marja de profit.  Pretul in lei din oferta este ferm si nu poate fi  modificat pe toata durata
contractului. Valoarea totala a ofertei se cripteaza în SEAP. Formularul de oferta( Anexa 1) cuprinzand pretul total ofertat, in lei, fara
TVA, precum si centralizatorul de preturi (Anexa 2.1 - 2.12), se depun prin mijloace electronice, semnate cu semnatura electronica
extinsa bazata pe un certificat calificat, fiind incarcate in sectiunea dedicata a portalului SEAP, pentru fiecare lot in parte, iar
continutul acestora este vizibil comisiei de evaluare dupa decriptarea propunerii financiare. Lipsa formularului de oferta reprezinta
lipsa propunerii financiare respectiv lipsa actului juridic de de angajare in contract, ceea ce atrage incadrarea ofertei in categoria
ofertelor inacceptabile. In cazul subcontractarii, in vederea aplicarii dispozitiilor art. 218 din Legea 98/2016, ofertantul are obligatia
de a cuprinde in oferta valoarea la care se ridica partea/partile din contract care urmeaza sa fie indeplinite de catre acestia, precum
si acordul subcontractantilor cu privire la acest aspect, conform prevederilor art. 150 alin (2) din HG 395/2016. Propunerea financiara
trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica, precum si sa nu
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se afle in situatia prevazuta la art. 210 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
 

IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant, individual ori in comun cu alti
operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire, in conditiile
prevazute de Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertantul depune oferta, elaborata in conformitate cu
informatiile si cerintele prevazute in documentele achizitiei, insotita de documentele sau de documentul unic de achizitie european,
in conformitate cu dispozitiile art. 193—197 din Legea 98/2006 privind achizitiile publice, dupa caz, care demonstreaza indeplinirea
criteriilor de calificare stabilite de autoritatea contractanta. Se va completa in DUAE informatii cu privire la persoana imputernicita sa
reprezinte operatorul economic in scopul participarii la aceasta procedura de achizitie publica. Toate documentele vor fi semnate cu
semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile
legii a reprezentantului legal/imputernicit si incarcate în SEAP în sectiunile specifice disponibile în sistemul informatic de catre
operatorii economici înregistrati si numai pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor prevazute în anuntul de participare,
conform prevederilor art. 60 din H.G. nr. 396/2016.) .Toate certificatele si documentele vor fi redactate în limba romana. Certificatele
si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Autoritatea
contractanta accepta la momentul  depunerii  ofertelor "Documentul  unic de achizitie european" (  DUAE),  care consta într-o
declaratie pe propria raspundere actualizata, ca dovada preliminara în locul certificatelor eliberate de catre autoritatile publice sau
de catre terti care confirma ca operatorul economic în cauza îndeplineste urmatoarele conditii: a) nu se afla în niciuna din situatiile
de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 b) îndeplineste criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost
solicitate de autoritatea contractanta, acesta fiind atasat in vederea completarii la anuntul de participare impreuna cu celelalte
documente ale  achizitiei.  DUAE poate  fi  accesat  in  vederea completarii  de  catre  op economici  interesati  la  urmatorul  link:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd. Pentru vizualizarea documentelor de
atribuire incarcate în SEAP, este necesar ca operatorul economic sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite
verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura
electronica). Ofertantul va elabora oferta, in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si va indica in cuprinsul
acesteia care informatii din documentele de calificare, propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale,
clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, intrucat cuprind, fara a se limita la acestea, secrete tehnice
si/sau comerciale, stabilite conf orm legii, iar dezvaluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, in
special în ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala. Caracterul confidential trebuie demonstrat prin orice
mijloace de proba. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati
sa adopte sau sa constituie o anumita forma juridica pentru depunerea ofertei. In cazul în care operatorul economic demonstreaza
indeplinirea  criteriilor  referitoare  la  capacitatea  tehnica  si  profesionala  invocând sustinerea  unui  tert,  DUAE,  impreuna  cu
angajamentul de sustinere, trebuie sa fie completat separat si de catre tertul/tertii sutinator(i) pe a caror capacitate se bazeaza
ofertantul. In cazul in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind
partea din contract ce urmeaza a fi eventual subcontractactata si va avea anexat acordul de subcontractare . Subcontractantii pe a le
caror capacitati se bazeaza ofertantul, trebuie sa completeze, la randul lor DUAE separat. 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. Documentul care atesta constituirea garantiei de participare va fi transmis in SEAP in format electronic, semnat cu
semnatura electronica extinsa. Indiferent de momentul initierii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va verifica, inainte de
incheierea contractului, respectarea dispozitiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei
finantelor publice. Semnarea contractului este posibila doar in situatia in care se respecta dispozitiile referitoare la angajarea
cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. Autoritatea contractanta are obligatia de a
anula procedura de achizitie in conditiile prevazute de lege. Decizia de anulare a procedurii de atribuire , insotita de justificarea
anularii procedurii de atribuire, se va face prin intermediul SEAP, in termen de 5 zile de la adoptarea deciziei de anulare. Dovada
constituirii garantiei de participare va fi postata in SEAP, semnata cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat,
eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii a reprezentantului legal/imputernicit, pana la data limita si
ora stabilita pentru depunerea ofertelor precizate în anuntul de participare.

 

Sectiunea VI Informatii suplimentare
 

VI.1 Aceasta achizitie este periodica
 

 Nu
Programul estimat 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
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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; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030084; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti;
Adresa  de  e-mail:  office@cnsc.ro;  Nr  de  telefon:  +40  213104641;  Adresa  web  a  sediului  principal  al  autoritatii/entitatii
contractante(URL) http://www.cnsc.ro; 

 
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.; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: ; Tara: Romania; Codul NUTS: ; Adresa
de e-mail: -Nr de telefon: -Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) www.onrc.ro; 
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