ERATA 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
1. In Documentatia de atribuire, Sectiunea I - Instructiuni pentru ofertanti,
capitolul IV. PREZENTAREA OFERTEI, punctul IV.6. Modul de prezentare a ofertei:
In loc de:
“ Atentie:
In cazul in care un Operator economic depune oferte pentru mai multe loturi, documentele de
calificare se pot prezenta intr-un singur exemplar original, in timp ce oferta tehnica, oferta
financiara si modelul de contract se vor intocmi si depune pentru fiecare lot in parte,
sepcificandu-se acest lucru in scrisoarea de inaintare.”
Se va citi:
“ Atentie:
In cazul in care, un Operator economic depune oferte pentru mai multe loturi, documentele de
calificare se pot prezenta intr-un singur exemplar original, in timp ce oferta tehnica, oferta
financiara, Acreditarea/autorizatia emisă de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) la nivelul
operatorului economic pentru cursurile de calificare solicitate, Declaraţie cu privire la capacitatea
tehnică şi profesională a ofertantului -- Formularul 5 si modelul de contract, se vor intocmi si
depune pentru fiecare lot in parte, specificandu-se acest lucru in scrisoarea de inaintare.”
2. In Documentatia de atribuire, Sectiunea III – Formulare, Formularul 10 – Acord de
asociere – model (daca e cazul), avand in vedere ca s-a mentionat, din eroare, un act
normativ care a fost abrogat:
In loc de:
„ACORD DE ASOCIERE în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achizitie
– model, Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din OUG nr. 34/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, aprobată prin legea nr. 337/2006.”
Se va citi:
„ACORD DE ASOCIERE în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achizitie
– model”
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