CAIET DE SARCINI
privind achiziţii de servicii de formare profesionala
I.

Generalităţi

Prezentul caiet de sarcini defineşte obiectul procesului de achiziţie de servicii de formare
profesionala pentru organizarea unui curs in domeniul tehnic, respectiv a cursului “Diriginti de
santier pentru lucrarile de montaj dotari tehnologice industriale” in vederea autorizarii
persoanelor participante.
Cursul urmareste autorizarea unui numar de 26 de salariati, din cadrul Sucursalelor de
Transport ale Companiei, ca diriginti de santier pentru lucrarile de montaj dotari tehnologice
industriale.
Datorita proceselor de retehnologizare, respectiv datorita faptului ca sunt in desfasurare
investitii considerabile pentru retehnologizarea mai multor statii electrice si de asemenea dat
fiind faptul ca in perioada urmatoare vor fi lansate investitii noi, a devenit necesara organizarea
unor cursuri tehnice specifice, in special a celora care vizeaza autorizarea personalului pe
diverse domenii de specialitate.
Dirigintele de santier pentru lucrarile de montaj dotari tehnologice industriale este cadru
autorizat, absolvent al unei institutii de invatamant superior tehnic, avand atributii si
competente privind supravegherea si consultanta aferente calitatii lucrarilor de montaj utilaje,
echipamente si instalatii tehnologice industriale.

Clasificare CPV 80531200-7 – Servicii de formare profesionala in domeniul tehnic.
II.

Cerinte de natura organizatorica

Denumire serviciu: Curs “Diriginti de santier pentru lucrarile de montaj dotari
tehnologice industriale” in vederea autorizarii
Domeniul cursului: Tehnic
Perioada desfasurare: iunie 2020 – decembrie 2020; intervalele de desfasurare se vor
stabili de comun acord cu furnizorul de servicii de formare profesionala declarat castigator;
se va incerca o planificare care sa aiba in vedere organizarea a 2-3 serii de curs, functie
de disponibilitatea participantilor; fiecare serie de curs va fi planificata si organizata intr-o
alta luna, respectiv se va avea in vedere a nu se organiza doua serii de curs in aceeasi
luna; planificarea seriilor se va face astfel incat sa se tina cont atat de disponibilitatea
participantilor, cat si de posibilitatea constituirii grupelor de curs.
Numar zile de curs: 5 zile complete de curs (40 ore) pentru fiecare serie de curs; fiecare
serie de curs va incepe luni si se va incheia vineri
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Numar nopti cazare: 4-5 nopti, dupa caz
Numar participanti: aprox. 26 de salariati din cadrul unora dintre Sucursalele de
transport pentru toate cele 2-3 serii de curs; se precizeaza faptul ca numarul de persoane
poate fi mai mic cu pana la 20%, functie de disponibilitatea participantilor.
Locatia desfasurarii cursului: se va avea in vedere o locatie favorabila din punct de
vedere geografic (distanta rezonabila fata sucursalele: ST Bucuresti, ST Constanta, ST
Craiova, ST Cluj, ST Pitesti, ST Sibiu), propusa de furnizor, de categoria 3***. Locatia
propusa va trebui sa indeplineasca conditiile optime pentru derularea cursului, conform
legislatiei in vigoare in domeniul protectiei mediului, SSM, PSI si din punct de vedere al
infrastructurii necesare pentru realizarea in bune conditii a cursului.
Pretul ofertat pentru serviciile de cazare in locatia propusa va fi mai mic decat pretul de
receptie sau pretul de pe internet pentru locatia propusa si nu va depasi 195 lei/zi/pers.
fara TVA (pentru cazare cu m.d. inclus).
Prezentarea ofertei de cazare pentru locatia de organizare a cursului, propusa de catre
furnizor, nu presupune obligativitatea acceptarii acesteia de catre achizitor.
Avand in vedere restrictiile generate de COVID-19, desfasurarea cursului se va stabili in
conditii de siguranta, cu respectarea reglementarilor si dispozitiilor legale.
III.
Nr.
crt.
1

Cerinte referitoare la oferta de curs
Cerinţe minime

Cerinte pentru furnizorii de servicii
de formare profesionala
Furnizorul trebuie să prezinte
informaţii referitoare la personalul
implicat în activităţile de instruire
(formator)

 Pentru formator se va ataşa CV-ul. Este necesar ca
din CV sa reiasa in mod clar: locul de munca actual,
pregatirea profesionala de specialitate, vechimea si
experienta in specialitate, experienta ca lector formator,
alte informatii relevante; Se va preciza de asemenea:
- experienta profesionala, practica, de lucru (numar ani)
in domeniul tematicii cursului, respectiv ca diriginte de
santier lucrari montaj dotari tehnologice industriale
- experienta ca lector, in domeniul tematicii cursului,
exprimata in numar de cursuri livrate in domeniul
dirigentiei de santier lucrari montaj dotari tehnologice
industriale.
Pentru dovedirea experientei lectorului propus se vor
prezenta CV / recomandari / adeverinte/ extras
REVISAL, etc.
Conditii de calificare pentru lectori:
-

-

Studii superioare tehnice finalizate cu diploma de
licenta
Experienta practica de lucru in domeniul tematicii
cursului (diriginte de santier lucrari montaj dotari
tehnologice industriale) de minimum 5 ani
Certificat de formator

Pentru indeplinirea acestor conditii se vor atasa
documente doveditoare: copii diplome, certificate,
atestate, autorizatii.
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Pe ultima pagina a CV-ului se va mentiona „Declar pe
propria raspundere, sub sanctiunea prevederilor Codului
penal, ca informatiile prezentate sunt corecte si
corespund realitatii”.
Precizare: Lipsa, in cadrul ofertei, a documentelor
doveditoare referitoare la indeplinirea cerintelor de
calificare constituie motiv de descalificare, respectiv de
excludere din procedura de achizitie.
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Furnizorul trebuie să prezinte
conţinutul tematic al cursului ofertat
şi durata în număr de ore pentru
partea teoretică şi partea practică

 Se va prezenta o listă cu detalii referitoare la
conţinutul cursului solicitat
 Se va prezenta agenda cursului (desfasuratorul de
curs): temele abordate pe zile si intervale orare
Precizare: In elaborarea agendei cursului se va avea in
vedere acordarea unei pauze de pranz si a doua pauze
de cafea pe durata fiecarei zile de curs.
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Furnizorul trebuie sa precizeze
cerintele pe care trebuie sa le
indeplineasca participantii la curs
pentru a obtine autorizarea
Prezentarea ofertei financiare

 Se va prezenta o lista a cerintelor ce trebuie
indeplinite de catre salariatii participanti la curs/criteriile
de eligibilitate in vederea obtinerii autorizarii
 Se va preciza in mod clar pretul unitar (pret
curs/pers.) si pretul total (pret unitar X nr. pers.
participante), cu si fara TVA
Precizare: costurile cu prestatia lectorului, sala de curs,
mapa de curs (suportul de curs), taxele de examinare,
taxele de autorizare si eliberarea stampilei, pauzele de
cafea, vor fi inglobate in costul total al serviciilor de
instruire.
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Valabilitatea ofertei

 Se va preciza in mod clar termenul de valabilitate al
ofertei; acesta trebuie sa fie de minimum 60 de zile
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Furnizorul trebuie să prezinte tipul
de documente eliberate la absolvirea
cursului (diploma/certificat,
autorizatie, stampila)

 Se va prezenta in mod clar ce anume va primi fiecare
cursant dupa absolvirea cu succes a cursului: de ex.:
diploma/certificat, autorizatie, stampila etc.
Se va preciza gradul de recunoaştere al documentelor
care atesta absolvirea cursului de catre participanti.
 Se va transmite un model de diploma/certificat si de
stampila
Precizare: Diplomele/certificatele care sunt eliberate
doar de catre furnizor, nefiind avizate de catre alte
autoritati/organisme, vor fi in mod obligatoriu inmanate, in
ultima zi de curs, tuturor participantilor care au absolvit
cursul. Inmanarea diplomelor va fi dovedita printr-un
proces verbal de inmanare a diplomelor, sub forma unui
tabel centralizator cu semnaturile de primire, care va fi
transmis achizitorului. Primirea diplomelor de catre
participanti reprezinta una dintre conditiile pentru
semnarea de catre Achizitor a Procesului Verbal de
receptie a serviciilor de formare profesionala prestate de
catre furnizor.
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6

Furnizorul va prezenta detalii cu
privire la suportul de curs: continut,
mediul pe care va fi livrat etc.

 Se vor oferi detalii cu privire la suportul de curs pe
care il vor primi participantii; acesta se va livra pe suport
de hartie si/sau in format electronic (pe stick de memorie,
CD sau DVD sau se va transmite pe mail), fiecarui
participant, la inceputul cursului sau pe parcursul
desfasurarii acestuia.
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Furnizorul va prezenta modul in care
se va realiza evaluarea cunostintelor
dobandite la curs

 Se vor detalia modalitatile de evaluare si durata
evaluarii
 Se vor furniza informatii referitoare la examenul care
trebuie sustinut in vederea obtinerii autorizarii
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Furnizorul va asigura, pe toata
perioada derularii cursului, prin
personal propriu sau atras,
rezolvarea oricaror probleme de
ordin administrativ care ar putea fi
ridicate de catre participantii la curs

Se vor oferi detalii cu privire la persoana care va avea
responsabilitatea
rezolvarii
oricaror
probleme
administrative (cazare, program de curs, eliberare facturi
de cazare etc.) care pot aparea sau care pot fi ridicate de
catre participantii la curs (nume, prenume, functie, date
de contact)

IV.

Cerinte cu privire la curs:

Tematica de curs va fi in conformitate cu programa de pregatire aferenta dirigintilor de santier
pentru lucrarile de montaj dotari tehnologice industriale, actualizata si aprobata in temeiul
prevederilor Ordinului Ministerului Economiei nr. 2034/2013, anexa VI.
Remuneratia si modul de plata
Modul de facturare se va stabili prin contractul de prestare a serviciilor de formare
profesionala, contract care va fi pus la dispozitie de catre C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.
Plata catre furnizor, pentru serviciile de formare, se va face prin virament bancar, pe baza
facturii fiscale emise de catre furnizor.
Furnizorul va emite factura fiscala numai dupa finalizarea fiecarei serii de curs si numai dupa
receptia serviciilor de catre Achizitor, receptie care va fi consemnata intr-un Proces Verbal de
receptie.
Costurile cu lectorul, sala de curs, suportul de curs, eventualele taxe de examinare, taxele de
autorizare, de eliberare stampila, de eliberare diplome/certificate etc. vor fi inglobate in costul
total al serviciilor de instruire.
V.

Modalitatea de atribuire a contractului

Criteriul de atribuire este „cel mai bun raport calitate – pret”.
Instruirea se va realiza de catre 1 lector, astfel:
Lectorul (L) – lector la cursuri de formare profesionala in vederea autorizarii pentru domeniul
dirigentie de santier lucrari montaj dotari tehnologice industrial.
Formula de calcul pentru stabilirea punctajului este P+ EL = max. 100 puncte si se va aplica
astfel:
-

30 puncte pretul ofertei (P);
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-

70 puncte experienta lectorului (EL)

a) Algoritmul de calcul pentru factorul “pretul ofertei”:
- pentru pretul cel mai scazut ofertat se acorda punctaj maxim (30 puncte);
- pentru alt pret (Pn) se va acorda punctaj conform formulei: (Pmin / Pn)x30
b) Algoritmul de calcul pentru factorul “experienta lectorului EL = EL1 + EL2
-

pentru lectorul cu experienta cea mai mare (cel mai mare numar de cursuri de “Diriginti
de santier lucrari montaj dotari tehnologice industriale” in vederea autorizarii sustinute),
se acorda punctaj maxim (EL1max= 30 puncte);

-

pentru ceilalti lectori cu experienta (numar de cursuri de “Diriginti de santier lucrari
montaj dotari tehnologice industriale” in vederea autorizarii sustinute), se acorda
punctajul (EL1n/EL1max) X30)

-

pentru lectorul cu experienta profesionala, practica, de lucru, cea mai mare (numar
ani) ca diriginte de santier se acorda punctajul maxim (EL2max= 40 puncte);

-

pentru ceilalti lectori cu experienta profesionala, practica, de lucru (numar ani) ca
diriginte de santier se acorda se acorda punctajul (EL2n/EL2max) X40)
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