
 
 
 
 
 

 
 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
 

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Proiect cofinanţat prin Programul Operational Capital Uman 
 
Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială  și combaterea sărăciei 
Componentă 1 - Apel : POCU/140/4/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în 
risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate  
 
Titlul proiectului: „SANSĂ pentru Beceni – Împreuna reușim” 
Nr. Contract de finantare: POCU/140/4/2/114909 
Beneficiar: Asociatia - Centrul de Formare Profesională, Orientare, Consiliere și Plasarea Fortei de Muncă "FORMATEMP" 
 

 
 

 

 

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT 

 

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE 

Pentru achizitia SERVICII ÎNCHIRIERE SPAȚIU BIROU 
DE PROIECT SI FORMARE  PROFESIONALA  pentru 

proiectul „ȘANSĂ PENTRU BECENI – ÎMPREUNĂ 
REUȘIM” 
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FISA DE DATE A ACHIZITIEI  
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 
I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT 
 
Denumire oficiala: Asociația – Centrul de Formare Profesională, Orientare, Consiliere și Plasarea 
Forței de Muncă „FORMATEMP” 
Adresa: Sector 2, Str.Poiana cu Aluni, nr.6, bl.17, sc.3, et.7, ap.100 

Localitate: București Cod postal:022875 Tara: Romania 

Persoane de contact: DIMON VALENTIN 

GHEORGHE 

Telefon: 031 100 68 25 

 

E-mail: office.formatemp@gmail.com  Fax: 031 100 68 25 

Adresa de internet : www.sansa-beceni.ro 

Adresa profilului cumparatorului (URL): www.sansa-beceni.ro 
 

Alte informatii pot fi obtinute la: 

X Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 
□ Altele: completati anexa A.I 

Caietul de sarcini, documentatia specifica (pentru concesiuni) si/sau documentele suplimentare (inclusiv 

documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la: 

X Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 
X ONLINE – www.sansa-beceni.ro / Publicitate anunturi 
□ Altele: completati anexa A.II 

Ofertele/proiectele sau solicitarile/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la: 

X Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 
□ Altele: completati anexa A.III 

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a 

ofertelor/candidaturilor 

Zile : se pot solicita clarificari oricand 

TERMENUL LIMITĂ PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE OFERTELE: se pot depune oferte continuu 
pe toata durata desfasurarii proiectului. (pana la 01.01.2021) 
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante                                              

da □ nu X 
 

mailto:office.formatemp@gmail.com
http://www.sansa-beceni.ro/
http://www.sansa-beceni.ro/
http://www.sansa-beceni.ro/
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SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1) DESCRIERE 
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea 
contractanta 
114909 –SERVICII ÎNCHIRIERE SPAȚIU BIROU DE PROIECT SI FORMARE  PROFESIONALA 

pentru proiectul „ȘANSĂ PENTRU BECENI – ÎMPREUNĂ REUȘIM” 
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare 
a serviciilor  

- Servicii 

Cod CPV  70130000-1 Servicii de închiriere bunuri imobiliare proprii (Rev.2) 

a) Lucrari                                 
□ 

B) Produse                                    □ c) Servicii                                      
X 

Executare                                 

□ 

Proiectare si executare              

□ 

Executarea, prin orice               

□ 

mijloace, a unei lucrari, 

conform cerintelor 

specificate de autoritatea 

contractanta 

Cumparare                                     □ 
Leasing                                          □ 

Inchiriere                                       □ 

Inchiriere cu optiune de                □ 

cumparare 

O combinatie intre acestea            □ 

Categoria serviciilor:             nr. 

□□ 

(Pentru categoriile de servicii 1-

27, consultati anexa II la Directiva 

2004/18/CE). 

Locul principal de 

executare 

........................ 

Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de livrare 

........................ 

Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de prestare  

Str. _______, Nr. ___, Localitatea 

Beceni, Judetul Buzău CP _____ 

Cod NUTS RO___ - _____ 

II.1.3) Procedura implica 
Un contract de achizitii publice                                                            X 
Punerea in aplicare a unui sistem de achizitie dinamic (SAD)                 □ 

Incheierea unui acord-cadru                                                                    □ 

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor 
Autoritatea contractanta doreste achizitionarea de servicii de închiriere pentru proiectul „ȘANSĂ 
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PENTRU BECENI - ÎMPREUNĂ REUȘIM!”, servicii care vor contribui la organizarea cursului de 

operator la prelucrarea maselor plastice.  

Durata – 1 lună   

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 
 Vocabular principal  

Obiect principal Cod CPV  70130000-1 Servicii de închiriere bunuri 

imobiliare proprii (Rev.2) 

 

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice (GPA)                
da □ nu X 
II.1.7) Impartire in loturi (pentru precizari privind loturile utilizati                                                      

 da □ nu X 
II.1.8) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                                                               

da □ nu X 
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate optiunile) 

Servicii de închiriere spațiu formare -  

Valoarea estimata fara TVA: Se va prezenta de catre ofertant 
II.2.2) Optiuni (dupa caz)                                                                                                                    

     da □ nu X 
II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

Termen de prestare – 1 luna – 24 luni (in functie de destinatia spatiului) 

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT 
III.1.1) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante 
Se specifica sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit (buget de stat, buget local sau 

alte surse) 

Fonduri europene nerambursabile – POCU/140/4/2/Reducerea numarului de comunități 

marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri 

integrate/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și 

excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate 

III.1.2) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie 
contractul (dupa caz) 

Asociere conform art.53 din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016 

III.1.3) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale (dupa caz)                                

da □ nu X 
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III.1.4. Legislatia aplicabila 
a) Legea privind achizitiile nr 98/2016;  

b) OUG 107/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul 

achizitiilor publice; 

c) Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achizitiei publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind 

achizitiile publice; 

d) 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; 

e) www.anap.gov.ro; 

f) Ghidul Solicitantului POCU/140/4/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) 

aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate/2/Reducerea 

numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin 

implementarea de măsuri integrate 

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE 
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in 
registrul comertului sau al profesiei 
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului: 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor: 
Cerinta 1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile 
prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se vor complete formularele 1, 2 si 3 de 

catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) 

cu informatiile aferente situatiei lor. 

Cerinta 2. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile 
prevazute la art. 59 si 60 din Legea 98/2016 
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe propria raspundere (formular nr.4).  

Aceasta declaratie va fi completata atat de ofertant, cat si de subcontractant si de tertul sustinator (daca 

este cazul). 

Nota: Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt:  

- Dimon Valentin – Gheorghe – presedinte 
- Dumitru Ana – Maria – vicepreședinte 
- Nae Manuela - secretar  
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III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:  
Operatorul economic desemnat castigator va prezenta certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul 

ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la 

solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertanti, in orice moment pe durata desfasurarii procedurii de 

atribuire, daca acest lucru este necesar pentru  a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. 

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII 
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii                                       
da □ nu X 

Daca da precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: 

Dupa caz,  mentionati care profesie (concurs de solutii) _______________ 

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile  profesionale ale 
membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective                                          

da □ nu X 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA  
IV.1)  PROCEDURA 
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare 
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire                                                       
Offline  □     Online pe site-ul AC www.sansa-beceni.ro  X 

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de solutii) 
IV.2.1) Criterii de atribuire (dupa caz,bifati rubrica sau rubricile corespunzatoare sau 

enumerati criteriile de atribuire in cazul contractului de concesiune, respectiv criteriile de 

evaluare a proiectelor in cazul concursului de solutii) 

 

Pretul cel mai scazut                                                                                                                                                      
X 

 

sau  

Cel mai bun raport calitate-pret   

 □ 

Costul cel mai scazut  

 □ 

Cel mai bun raport calitate-cost   

 □ 
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□ criteriile mentionate in continuare (criteriile de atribuire trebuie indicate 

impreuna cu ponderarea sau in ordine descrescatoare a prioritatii, in cazul in 

care nu se poate realiza ponderarea din motive demonstrabile) 

□ criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de 

a participa la negociere sau in documentul descriptiv 

 

Criterii Ponder
e 

Intra in 
licitatie 
electronica/r
eofertare 
SEAP  

1.  Nu □ Da  
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul  

2.  Nu □ Da 
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul  

3.  Nu □ Da 
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul  

(  ) Intra in licitatie electronica / 
reofertare (  ) Direct 

proportional (  ) Invers 
proportional 

Punctaj maxim component tehnica □□□  

 

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica                                                                                        
da □ nu X□ 

 

Daca da, informatii suplimentare despre licitatia electronica (dupa caz)  
IV.2.3. ”Numele participantilor deja selectati ( in cazul unui concurs de solutii 
restrans)”  
______________________________________________________________________
_ 

 

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE 
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta (dupa caz) 
__________________________________________________________________________________ 
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract                               
  da □ nu X □ 
Daca da, 
Anunt de intentie                  □              Anunt despre profilul cumparatorului □ 

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Alte publicari anterioare (dupa caz) □ 

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 
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Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Anunt de intentie  

Numarul si data publicarii in SEAP 

IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de 
participare 
ES   BG   CS   DA   DE   ET   EL   EN   FR   IT   LV   LT   HU   MT   NL   PL   PT   RO   SK   SL   FI   SV 

 □     □      □      □      □      □      □     □      □     □     □      □      □      □      □      □      □     X     □     □     □    □ 

Altele: ____________________________________________________________________________- 

Moneda in care se transmite oferta financiara (in cazul procedurilor online sau offline cu etapa finala de 

RON   

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (in cazul unei  

licitatii deschise,cerere de oferte) 

durata  in zile: 90 (de la termenul limita de primire a ofertelor) 
IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 
Propunerea tehnica va fi intocmita si prezentata in conformitate cu specificatiile tehnice din caietul de 

sarcini, cu mentionarea punctuala, concisa si clara a modului de indeplinire a tuturor cerintelor minimale 

solicitate prin caietul de sarcini. 

Ofertantul va elabora oferta, in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si va indica in 

cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate 

de un drept de proprietate intelectuala. 

In cazul in care oferta nu respecta cerintele prevazute in documentatia de atribuire, comisia de evaluare 

are dreptul de a o respinge.  

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 
Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate 

cu privire la pret precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de 

achizitie publica. Ofertantul va evidentia propunerea  financiara in cadrul Formularului de oferta (formular 

nr.5).  

Propunerea financiara va fi elaborata conform instructiunilor din caietul de sarcini, va fi exprimata in lei si 

va fi compusa din formularul de oferta (formular nr.5) si model de contract (formularul nr. 6) semnat fara 

amendamente si se va depune online la adresa de e-mail: office.formatemp@gmail.com  , scanate pana 

la data limita de depunere a ofertelor sau la adresa Bucuresti, Str Academiei, nr. 35 – 37, etaj 4, ap.11, 

Sector 1. 

Ofertantul va elabora oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si va indica in 

cuprinsul acesteia, care informatii din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt 

mailto:office.formatemp@gmail.com


Depunere continua fara termen limita, pana la finalizarea proiectului pe adresa:
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Alte fonduri.                                    □  
VI.3) ALTE INFORMATII (dupa caz) 

Departajarea ofertelor cu pret egal, situate pe primul loc: in cazul in care vor exista preturi egale, 

autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici in cauza, noi propuneri financiare. 

VI.4) CAI DE ATAC 
VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac  
Denumire oficiala:Consiliul National de Solutionare al Contestatiilor  

Adresa:: Str.Stavropoleos, nr.6, sector 3,  

Localitate:Bucuresti Cod postal:030084 Tara:Romania 

E-mail:office@cnsc.ro  Telefon: +40 213104641  

Adresa Internet (URL):  

www.cnsc.ro 

Fax: +40 213104642 / 

+40 218900745 

 

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac  

Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi 

solutionate potrivit Legii 101/2016. 

Termenul de depunere al contestatiei : in conformitate cu art.8 din legea 101/2016 

 
 

PREȘEDINTE, 
DIMON VALENTIN GHEORGHE 

 
 


