
DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE, ADMINISTRATIV 
Serviciul Achiziții Publice 

 

Nr.  44438 / B2 / 13.07.2015 
 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE  
 

Municipiul Arad are plăcerea de a vă invita să participaţi la procedura de atribuire a contractului de 
achiziţie publică avand ca obiect „Servicii de formare profesională” 
Obiectul contractului: Servicii de formare a angajaţilor 

1. Cod CPV: 80511000-9 
2. Procedura aplicată: achiziţie directă 
3. Sursa de finanţare: Bugetul general al Municipiului Arad 
4. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă: documente de calificare, propunerea tehnică și 

financiară 
5. Limba de redactare a ofertei: română 
6. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile 
7. Preţul va fi exprimat în: lei fără TVA 

             Preţul ofertei este ferm in lei. 
o NU se acceptă actualizarea preţului contractului 

8. Tipul contractului: servicii 
9. La oferta de baza: NU se accepta oferte alternative 
10. Termenul comercial în care se va încheia contractul: Ferm 
11. Durata contractului: până la data de 31.12.2015. 
12. Plata preţului contractului se va face prin contul deschis la Trezoreria statului 
13. Documentele care însoţesc oferta: 

1) certificat emis de Oficiul Registrului Comerţului pentru furnizorii de formare privaţi din care să 
rezulte ca obiect principal de activitate organizarea şi derularea de activităţi de formare 
profesională; 

2) pentru instituţii publice, actul de înfiinţare legală din care să rezulte că, în obiectul principal de 
activitate, este înscrisă organizarea şi derularea de activităţi de formare profesională; 

3) dovada înscrierii în Registrul Furnizorilor de Formare Profesională; 
4) în cazul partenerilor Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici sau ai centrelor regionale ale 

ANFP, oferta trebuie vizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, furnizorul de formare 
fiind înscris în Registrul Partenerilor de Formare ANFP/centrelor; 

5) declaraţie pe proprie răspundere că dispun de personal de specialitate: formatori cu experienţă 
relevantă în domeniile enumerate anterior, cu expertiză în problematica administraţiei publice; 

6) prezentarea experienţei şi a rezultatelor activităţii anterioare în domeniul organizării şi 
desfăşurării programelor de formare; 

7) Oferta tehnică întocmită conform caietului de sarcini; 
8) Oferta financiară – se va completa formularul de ofertă cu oferta financiară. 

14. Adresa la care se depune oferta: Primăria Municipiului Arad, B-dul Revoluţiei, nr.75, camera 5, 
Registratura generala 

15. Data limită pentru depunerea ofertei: 
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel 0257.281.850, int. 289, fax 0257.281.450. 
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