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Nr. 17202/26.09.2017 

 
 
 

ANUNT DE PARTICIPARE  
 

Stimate doamne/Stimati domni, 
 

     Va invitam sa participati cu oferta dumneavoastra la achizitia directa organizata de 
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Galati. 
                Scopul procedurii consta in desemnarea furnizorului de Servicii de formare 
profesionala  in ocupatia de “Specialist in domeniul securitatii si sanatatii in munca” cod 
COR  226302- pentru 20 de persoane- institutiei cu sediul din Galati str.Domneasca nr.191  
 
       Adresa la care va fi transmisa oferta: 

AGENTIA JUDETEANĂ PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA GALATI 
Str. Domneasca nr.191, Galati, cod postal: 800172 
Tel: 0236-412262, fax: 0236-415151; 
 
Data limita pentru depunerea ofertei : 29.09.2017 ora 10.00 
Atribuirea se va face operatorului economic care depune o oferta admisibila in prima faza de 

evaluare si respectiv ofera pretul cel mai scazut in cadrul celei de a doua faze - in cadrul 
operatorului public SEAP - (Catalogul Electronic) 

Pentru a se asigura calitatea formarii profesionale si transparenta in utilizarea fondurilor 
publice, inainte de a se alege furnizorul de Servicii de formare profesionala  in ocupatia de 
“Specialist in domeniul securitatii si sanatatii in munca” se va trece printr-o etapa de evaluare 
a potentialilor beneficiari dupa cum urmeaza: 

- Se va depune la sediul autoritatii contractante un dosar cuprinzand acte ce trebuie sa 
demonstreze capacitatea beneficiarilor de a desfasura activitatile cerute (documentatia 
de calificare si documentatia tehnica pot fi obtinute de la sediul autoritatii 
contractante). 

Data limita pentru aceasta etapa 29.09.2017 
- Se vor evalua ofertele depuse iar cei calificati vor fi notificati pentru a depune in cadrul 

Catalogului Electronic al Operatorului Public SEAP oferta de pret. 
- Dintre cei participanti cu oferte la prima etapa si declarati calificati se va alege pretul cel 

mai scazut. 
- Valoarea maxima estimata a contractului este de 5.700 lei.(ptr.serviciile solicitate nu se 

plateste TVA) . 
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Cerintele minime de calificare impreuna cu cele nominalizate in CAIETUL DE SARCINI 
sunt urmatoarele : 

 
1. Situatia personala a candidatului sau ofertantului 

 
Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din 
Legea nr.98/2016.  
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:  

a) Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea art.164 din Legea 98/2016- 
formular nr. 1;  
 

b) Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea art.167 din Legea 98/2016- 
formular nr. 2;  
 

c) Certificat de atestare fiscala privind impozite si taxele locale si ale bugetului local emis de 
primarie, care sa ateste ca societatea nu are datorii la bugetul local. 
 

d)  Certificat fiscal emis de Directia Generala a Finantelor Publice Judetene care sa ateste 
ca societatea nu are datorii catre stat. 
 

e)  Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.59-60 (evitarea 
conflictului de interese) din Legea 98 /2016 - completare formular nr. 3; 

Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii neachitate catre 
bugetul de stat sau bugetul local si care nu au obtinut inlesniri/reesalonari la plata acestor 
datorii (cu luarea in considerare a scadentei de plata a acestora), vor fi 
descalificate/respinse. 

 
Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: 
 
1. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga instanta 

competenta in copie legalizata sau xerocopie certificata pentru conformitate cu 
originalul cu semnatura si stampila din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de 
activitate al ofertantului/alte documente (pentru fundatii si asociatii  documentul 
justificativ, respectiv certificat ONRC/fisa informatii valabile /reale la data 
prezentarii acestora.  
  

Vor fi descalificati oferantii care sunt in stare de insolventa, faliment sau lichidare 
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2. Autorizatia eliberata de Comisia de Autorizare în conditiile O.G. nr. 129/2000 privind 

formarea profesionala a adultilor, conform careia poate  organiza programe de 
formare profesionala in ocupatia “Specialist in domeniul securitatii si sanatatii 
in munca” valabila cel putin pana la 31.12.2017, in copie lizibila cu mentiunea « 
conform cu originalul », numele în clar, semnatura, data si stampila 
 

3.  Documente edificatoare, în copie, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al 
ofertantului corespunde obiectului contractului de achizitie publica . 
 

Pentru documentatia aferenta va rugam sa va adresati la sediul AGENTIEI 
JUDETEANE PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA GALATI ,Str. Domneasca nr.191, 
Galati, cod postal: 800172, Tel: 0236-412262, fax: 0236-415151  e-mail :ajofm@gl.anofm.ro 

 
 
 
 
 
 

 


