CLARIFICARE nr. 1
referitor la achiziţia organizată prin norme procedurale interne (procedura simplificata proprie) având
ca obiect servicii de formare profesionala, in cadrul proiectului „ACUM PENTRU VIITOR – parteneriat
social pentru dezvoltare durabila in Târnăveni, Mureș”
Achiziție de servicii de formare profesională – etapa 1

Nr.
crt.
1.

2.

Intrebari

Raspunsuri

In documentatia de atribuire la Conform Sectiunii I din Documentatia de
Formularul nr. 5 - DECLARAŢIE PRIVIND atribuire: Instructiuni pentru ofertanti, Criterii de
CAPACITATEA
TEHNICĂ
ŞI calificare - punctul III.3. Capacitatea tehnica si
PROFESIONALĂ - se solicita inserarea in profesionala, se solicita ofertantului depunerea
formular a locatiilor de prestare a orelor Declaraţie cu privire la capacitatea tehnică şi
de teorie si practica (minim un document profesională a ofertantului - Formularul 5.
justificativ anexat prezentului formular
(contract de inchiriere, contract de
colaborare, contract de comodat, acord,
etc) inclusiv lista formatorilor iar la
Formularul nr. 6 - FORMULAR DE
OFERTĂ TEHNICA se specifica:
- La semnarea contractelor de formare,
subscrisa va prezenta:
- Orarul și tematica desfășurată – graficul de
desfășurare a cursului (anexă la contract),
- Locaţiile de desfăşurare a pregatirii
teoretice si a instruirii practice,
- Lista formatorilor
1. Daca aceste documente sunt inserate
odata cu depunerea ofertei de ce se solicita
la semnarea contractului depunerea din nou
a documentelor?
Pot fi depuse documentele mentionate mai
sus exclusive la semnarea contractului fara
mentiunile respective in Formularul nr.5?

Conform Sectiunii II din Documentatia de
atribuire: Specificatii tehnice, punctul 2.1, la
semnarea contractului de servicii de formare
profesionala, Prestatorul selectat va prezenta
documentele cu denumirea: Orarul si tematica
desfasurată – graficul desfăşurător (anexă la
contract); Locaţiile de desfăşurare a pregatirii
teoretice si a instruirii practice si Lista formatorilor,
in vederea anexarii la contract.

Conform Sectiunii I din Documentatia de
atribuire: Instructiuni pentru ofertanti, Criterii de
calificare - punctul III.3. Capacitatea tehnica si
profesionala: “Ofertantul va trebui sa facă dovada
că dispune de toate dotările specifice, utilajele,
echipamentele tehnice, mijloacele de transport,
laboratoarele si alte mijloace fixe, pentru
îndeplinirea corespunzătoare a contractului de
servicii de formare”. In acest sens, se solicita
depunerea, in original, a Declaraţiei cu privire la
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3.

In cazul asocierii a doi operatori economici,
in cazul in care ambii sunt furnizori de servicii
de formare profesionala, dar doar un
operator este autorizat pe o anumita
meserie, se admite prin cumul oferta in
asociere?

4.

Daca furnizorul de servicii de formare
profesionala
va
asigura
transportul
cursantilor pentru instruirea practica intr-o
localitate sub 20 km aflata in jud Alba (spre
exemplu la Cetatea de Balta, 16 km,) este
acceptabil?
Mentionam ca localitatea Tarnevani aflata in
jud Mures este foarte aproape de jud Alba,
Cetatea de Balta fiind la 16 km distanta?

capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului Formularul 5.
Avand in vedere prevederile art. 29.2, din Normele
procedurale interne publicate: „Oferta este
considerată inacceptabilă în următoarele situații:
….b) a fost depusă de un ofertant care nu
îndeplineste criteriile/cerintele minime de calificare;”
Conform Sectiunii I din Documentatia de
atribuire: Instructiuni pentru ofertanti, Criterii de
calificare - punctul III.2. Capacitatea de
exercitare a activităţii profesionale privind
criteriile de calificare pentru ofertanti: “Ofertantul
trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în
conditiile legii, din care sa reiasa ca este legal
constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de
anulare a constituirii, precum si faptul ca este
autorizat sa presteze serviciile ce fac obiectul
prezentei proceduri de achizitie.” Conform acestei
cerinte, se solicita ca toti furnizorii de formare
profesionala care depun oferta sa fie autorizati
pentru cursul de calificare ofertat (in functie de lotul
pentru care oferteaza). Cerinţa se consideră
îndeplinită în cazul operatorilor economici ce
participă în comun la procedura de atribuire, dacă
aceştia demonstrează că deţin autorizaţia solicitată
necesara, cu condiţia ca respectivul membru să
execute partea din contract pentru care este
solicitată autorizaţia respectiva conform legislatiei
formarii profesionale a adultilor aplicabila (obiectul
contractului pentru fiecare lot fiind: servicii formare).
Conform Sectiunii II din Documentatia de
atribuire: Specificatii tehnice, punctul 2.2, alin.
4, “desfasurarea instruirii practice va avea loc in
judetul Mures:
 in localitatea Tirnaveni, judetul Mures
sau
 in localitatile din apropierea municipiului
Tirnaveni, pe raza judetului Mures, la o distanta
de cel mult 20 km, daca persoana juridica la care
se organizeaza partea practica pune la
dispozitia cursantilor transport gratuit.”
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