ROMÂNIA
SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII
UNITATEA MILITARĂ 0929 Bucureşti
Nr. 49413 din 19.02.2020

ANUNŢ DE PARTICIPARE PROCEDURĂ PROPRIE

Servicii de formare profesională în cadrul proiectului
„INTELLIGENCE în serviciul cetăţenilor” MySMIS 129865/SIPOCA 747
Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020

SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
I.1) Denumire şi adrese
Unitatea Militară 0929 Bucureşti
Cod de identificare fiscală: 13624359
Adresă: strada Franceză, nr. 48-50, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poştal: 030105
Ţara: România
Punct de contact: Ştefan Luiza Telefon: +40377.725.476 E-mail: luizastefan@dcti.ro
Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL): www.sri.ro/ Fonduri externe
I.2) Tipul autorităţii contractante: Minister sau orice altă autoritate naţională sau
federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.3) Activitate principală: Ordine şi siguranţă publică
SECŢIUNEA II: OBIECT
II.1) Obiectul achiziţiei
II.1.1) Titlu: Servicii de formare profesională
II.1.2) Cod CPV principal: 80530000-8 Servicii formare profesională
II.1.3) Tipul contractului: Servicii cuprinse în Anexa II
II.1.4) Descrierea succintă
Servicii de formare profesională în cadrul proiectului „INTELLIGENCE în serviciul
cetăţenilor”, cod MySMIS 129865/cod SIPOCA 747, conform documentaţiei de atribuire
ataşată
II.1.5) Valoarea totală estimată fără TVA: 2.648.390,76 Moneda: RON
II.1.6) Informaţii privind loturile: Contractul este împărţit în loturi: Da
Valoare estimată fără TVA LOT 1 - Cursuri dedicate recrutorilor de RU: 50.000,00 lei
Valoare estimată fără TVA LOT 2 - Cursuri dedicate dezvoltării de competenţe soft:
375.000,00 lei
Valoare estimată fără TVA LOT 3 - Cursuri cu acreditare ANC: 22.500,00 lei
Valoare estimată fără TVA LOT 4 - Cursuri dedicate dezvoltării de competenţe hard:
30.000,00 lei
Valoare estimată fără TVA LOT 5- Cursuri management şi leadership: 2.170.890,76 lei
II.2) Descriere
II.2.1) Locul de executare: Cod NUTS RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: Bucureşti
II.2.2) Descrierea achiziţiei publice
Servicii de formare profesională în proiectul „INTELLIGENCE în serviciul cetăţenilor”, cod
MySMIS 129865/cod SIPOCA 747, conform documentaţiei de atribuire ataşată
II.2.3) Criterii de atribuire: Cel mai bun raport calitate-preţ
II.2.4) Informaţii despre fondurile Uniunii Europene:
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene:
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Fondul Social European - FSE
Identificarea proiectului: Programul Operaţional Capacitate Administrativă - POCA
Tip finanţare: Program/Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operaţional Capacitate Administrativă - POCA
SECŢIUNEA III: Informaţii juridice, economice, financiare şi tehnice
III.1) Condiţii de participare
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind
înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Lista şi descriere succintă a condiţiilor:
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul
competent teritorial sau echivalent, din care să rezulte date despre sediul social si
obiectul de activitate al operatorului economic.
Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent cu codul CAEN, atestat prin certificatul
constatator emis de O.R.C., depus în original sau copie lizibilă cu menţiunea „conform cu
originalul”/electronică. Datele înscrise în acest document vor fi reale /actuale la data limită
de depunere a ofertelor.
Persoanele juridice/fizice străine (participantul în nume propriu, liderul asocierii și
asociații) trebuie să prezinte: documente care dovedesc forma de înregistrare ca
persoană fizică/juridică în conformitate cu legislaţia aplicabilă în ţara de rezidenţă.
Toate documentele/declarațiile/certificatele în altă limbă decât cea de redactare a ofertei
vor fi prezentate în traducere autorizată în limba română.
În cazul ofertei comune condiția va fi îndeplinită individual de fiecare membru al asocierii
pentru partea din contract pe care o realizează.
III.1.2) Situaţia economică şi financiară: Da
Se solicită prezentarea cifrei medie globală de afaceri pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018)
care să fie cel puțin egală cu valoarea de:
- 75.000,00 lei pentru lotul 1 - Cursuri dedicate recrutorilor de RU;
- 562.500,00 lei pentru lotul 2 - Cursuri dedicate dezvoltării de competenţe soft;
- 33.750,00 lei pentru lotul 3 - Cursuri cu acreditare ANC;
- 45.000,00 lei pentru lotul 4 - Cursuri dedicate dezvoltării de competenţe hard;
- 3.256.336,14 lei, pentru lotul 5 - Cursuri management şi leadership.
III.1.3.a) Capacitatea tehnică şi profesională: Nu e cazul
III.1.3.b) Standarde de asigurare a calităţii
Implementarea Standardului de Management al Calitatii în conformitate cu ISO 9001 sau
echivalent.
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atestă că
acesta are implementat şi menţine, conform ISO 9001 un sistem de management al
calităţii. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie să deţină un astfel
de certificat.
Modalitatea de îndeplinire: Prezentare certificat emis de un organism independent în
copie conform cu originalul, valabil la data limită de depunere a ofertelor. Operatorii
economici care nu deţin un astfel de certificat vor furniza orice alte probe/dovezi prin care
să confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calităţii.
SECŢIUNEA IV: Procedura
IV.1) Descriere
IV.1.1) Tipul procedurii
Procedură proprie conform art. 68 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) lit. (b) din Legea nr. 98/2016
privind achiziţiile publice
IV.2) Informaţii administrative
IV.2.1) Termen limită pentru primirea ofertelor: 16.03.2020, ora 1100

2/3

Locul: strada Franceză, nr. 48-50, sector 3, Bucureşti
IV.2.2) Limba în care poate fi depusă oferta: română
IV.2.3) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 30.04.2020
Durata în zile: 45 zile (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.2.4) Condiţii de deschidere a ofertelor: 16.03.2020, ora 1200
Locul: strada Franceză, nr. 48-50, sector 3, Bucureşti
SECŢIUNEA V: Informaţii complementare
V.1) Proceduri de contestare
V.4.1) Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Secţia Comercială a Tribunalului Bucureşti
Adresă: B-dul Unirii nr. 37, sector 3
Localitate: Bucureşti
Adresă internet: http://www.tmb.ro
V.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere: procedură prealabilă
V.4.3) Procedura de contestare
Precizări privind termenul pentru procedurile de contestare
Eventuale contestaţii se pot depune la instanţele competente, în termen de 2 zile
lucrătoare începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii
contractante considerat nelegal.
V.4.4) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Unitatea Militară 0929 Bucureşti
Adresă: strada Franceză, nr. 48-50, sector 3, Bucureşti
Cod poştal: 030105
Telefon: +40377.725.476
E-mail: luizastefan@dcti.ro
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