Nr.22496/24.06.2020
INVITAȚIE DE PARTICIPARE
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica ” S.A., societate
administrată în sistem dualist, cu sediul în B-dul. Gheorghe Magheru nr. 33, Sector 1, București,
punct de lucru în imobilul Platinum Center, Str. Olteni, nr. 2 – 4, Sector 3, București, va invită
să participați cu ofertă valabilă 60 de zile, conform cerințelor solicitate din caietul de sarcini, pentru
achiziția având că obiect:. : Servicii de formare în domeniul tehnicii a angajaților din cadrul
CNTEE Transelectrica SÂ – Curs de autorizare diriginte de șantier pentru lucrările de montaj
dotări tehnologice industriale
Instruirea se va realiza de către 1 lector care trebuie să întrunească cerințele solicitate prin
Caietul de sarcini.
Cod CPV 80531200-7
Modalitatea de achiziție: Procedura proprie
Număr Participanți: 26 persoane.
Valoare estimată (fără TVA): 36.452 lei
Clauze contractuale obligatorii: 2.1 și 10.
Principalele caracteristici tehnice și criteriile de acceptare ale serviciilor ce se solicită a fi contractate
se regăsesc în Caietul de sarcini anexat și în invitaţia de participare.
Modul de întocmire a ofertei financiare:
Oferta financiară va fi întocmită în lei fără TVA
Ofertantul va întocmi oferta prin luarea în considerare a tuturor costurilor incidente.
Față de valoarea ofertată, Prestatorul nu va solicită și Achizitorul nu va plăti niciun fel de alte costuri.
Nu se decontează separat costuri privind materialele de curs, consumabile, cazarea lectorilor, etc.
Nu se acordă plata în avans. Plata către furnizor, pentru serviciile de formare, se va face prin
virament bancar, pe baza facturii fiscale emise de către furnizor.
Furnizorul va emite factură fiscală numai după finalizarea fiecărei serii de curs și după semnarea de
către Achizitor a unui proces verbal de recepție, care confirmă recepția serviciilor prestate. Vor face
obiectul recepției și plății numai serviciile efectiv prestate. Factură se va întocmi ţinând cont de
numărul de participanți și de prețul unitar/participant.
Costurile cu lectorul, eventualele taxe de examinare, suportul curs, sala de curs, eliberare
diplome/certificate, vor fi înglobate în costul total al serviciilor de instruire.
Criteriul de atribuire este „cel mai bun raport calitate – preț”.
Lectorul (L) – lector la cursuri de formare profesională în vederea autorizării pentru domeniul
dirigenție de șantier lucrări montaj dotări tehnologice industrial.

Formulă de calcul pentru stabilirea punctajului este P+ EL = max. 100 puncte și se va aplica astfel:
- 30 puncte prețul ofertei (P);
- 70 puncte experiență lectorului (EL)
a) Algoritmul de calcul pentru factorul “prețul ofertei”:
- pentru prețul cel mai scăzut ofertat se acordă punctaj maxim (30 puncte);
- pentru alt preț (Pn) se va acorda punctaj conform formulei: (Pmin / Pn)x30
b) Algoritmul de calcul pentru factorul “experiență lectorului EL = EL1 + EL2
- pentru lectorul cu experiență cea mai mare (cel mai mare număr de cursuri de “Diriginți de șantier
lucrări montaj dotări tehnologice industriale” în vederea autorizării susținute), se acordă punctaj
maxim (EL1max= 30 puncte);
- pentru ceilalți lectori cu experiență (număr de cursuri de “Diriginți de șantier lucrări montaj dotări
tehnologice industriale” în vederea autorizării susținute), se acordă punctajul (EL1n/EL1max) X30)
- pentru lectorul cu experiență profesională, practică, de lucru, cea mai mare (număr ani) că diriginte
de șantier se acordă punctajul maxim (EL2max= 40 puncte);
-pentru ceilalți lectori cu experiență profesională, practică, de lucru (număr ani) că diriginte de șantier
se acordă se acordă punctajul (EL2n/EL2max) X40)
Vă atragem atenția că, în cazul în care ofertantul câștigător va înlocui lectorul nominalizat în oferta
fără acceptul entității contractante, serviciile nu se vor recepționa și nu se vor plăti și se vor solicita
daune – interese.
Ofertantul va depune documente din care să rezulte fără echivoc experiență lectorului în domeniul
indicat.
Pentru dovedirea experienței lectorului propus se vor prezența CV-uri / diplome/ recomandări / extras
REVISAL, etc.
Oferta va cuprinde o propunere financiară (de preț) și o propunere tehnică cu respectarea cerințelor
caietului de sarcini și va fi însoțită de următoarele documente:
1. Formularul de oferta (Formularul nr.1)
2. Declarație (Formularul nr.2)
3. Certificat de participare cu oferta independența (Formularul nr.3)
4

Modul de îndeplinire a cerințelor de calificare pentru lectorul nominalizat în oferta (Formularul
nr.4)
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Declarație privind documentele/informațiile
confidențiale (Formularul nr.5)

din propunerea tehnică declarate că fiind

6. Certificat Constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerţului / extras(certificat) din
Registrul asociațiilor și fundațiilor, la zi, eliberat de Ministerul Justiției
7. Declarație de disponibilitate semnată de lectorul nominalizat în oferta
Entitatea contractantă poate respinge ofertele întârziate, precum și pe cele întocmite cu
nerespectarea caietului de sarcini, cele care depășesc valoarea estimată sau cele care conţin clauze
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contractuale deosebit de dezavantajoase și care nu pot fi acceptate de entitatea contractantă.
Entitatea contractantă poate anula procedura în cazul în care: a) până la dată și ora menționate în
invitaţia de participare nu a fost depusă nicio ofertă; b) dacă ofertele depuse nu sunt admisibile
(respectiv ofertele întârziate, cele întocmite cu nerespectarea caietului de sarcini, cele care depășesc
valoarea estimată sau cele care conţin clauze contractuale deosebit de dezavantajoase și care nu pot
fi acceptate de entitatea contractantă), c) dacă ofertele depuse nu pot fi comparate datorită modului
neunitar de elaborare a propunerilor tehnice sau financiare.
În vederea completării Formularului 2 precizăm că persoanele cu funcție de decizie din cadrul entității
contractante implicate în procedura de achiziție publică sunt:, Cătălin NIȚU, Bogdan Ionuț GRECIA,
Andreea Mihaela MIU, Marius Viorel STANCIU, Corneliu Bogdan MARCU, Marius Șerban HARHOIU,
Dan VASILICĂ, Cerasela Aritina RĂDESCU, Cristina TENEA, Dan Cristian Filip LĂZĂRESCU, Alina
STRATON CRISTIADIS, Ana Iuliana DINU, Florin STANCIU, Maria Beatrice PÎRVU, Mihaela Nicoleta
SIMOIU, Cristian CONSTANTINESCU, Manuela GORUNESCU, Mihaela ASAN, Ana Magda
LEMNARU, BUSONIU Ioan Adrian, POPESCU Adriana, NICOLAE Sorinela, LANGER Liliana
Georgiana, VLĂSCEANU Aurelia.
Operatorii economici au dreptul de a solicita clarificări, cu cel mult 6 zile lucrătoare înaintea datei
stabilită pentru depunerea ofertelor. Entitatea contractantă răspunde la întrebările de clarificare cu 3
zile lucrătoare înaintea datei stabilită pentru depunerea ofertelor. În cazul în care acest termen este
depășit, entitatea contractantă are dreptul de a nu mai răspunde la clarificări.
Eventualele obiecțiuni cu privire la modelul de contract se pot formula numai în perioada de preofertare.
Prezența invitaţie se publică pe site-ul www.transelectrica.ro, precum și pe site-ul www.e-licitație.ro.
Toate întrebările de clarificare și răspunsurile la acestea, emise în perioada de pre-ofertare, se
publică pe site-ul www.transelectrica.ro.
Oferta, împreună cu documentele însoțitoare, se transmit la sediul CNTEE ”Transelectrica” S.A., Str.
Olteni nr. 2-4, Sector 3, Registratură, parter, Direcția Comercială, în plic închis însoțit de scrisoare de
înaintare.
Termenul limită de depunere a ofertei este cel mai târziu la data de 09.07.2020, ora 16:00 Ofertele
depuse după dată și ora limita menționate anterior se vor returna nedeschise. Nu se acceptă
transmiterea ofertelor prin fax sau e-mail; astfel de oferte vor fi respinse.
Modul de contestare/exercitare a căilor de atac împotriva prezenței documentații și a actelor emise de
entitatea contractantă pe parcursul derulării procedurii sunt reglementate de Legea 101/2016.
Informații suplimentare și eventuale clarificări se pot obține de la Direcția Comercială – dl Cristian
Constantinescu,
email cristian.constantinescu@transelectrica.ro, tel.
021.303.58.68,
fax
021.303.56.70
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