Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 6: Educație și competențe
Prioritatea de investitii 10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru
formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de
învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite.
Obiectiv Specific 6.12: Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut
de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor
învățării dobândite în contexte non-formale și informale.
Cod apel: POCU/726/6/12/
Cod proiect: 136240
Titlul proiectului: EVOLUEAZA IN CARIERA - CRESTEREA NIVELULUI DE COMPETENTE IN RANDUL ANGAJATILOR!
Numele solicitantului: Asociația pentru Formare, Educație și Dezvoltare – EUROFED

Nr. 01 / 13.04.2021
ERATĂ DOCUMENTAȚIE PROCEDURĂ DE ACHIZIȚIE COMPETITIVĂ
privind atribuirea contractului de servicii de promovare online - campanie de informare
si constientizare

1. Sectiunea 1. Informatii generale cu privire la achizitor, Locațiile de implementare ale
proiectului – Județele, se vor citi judetele: Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu, Bacau,
Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui, Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Satu Mare, Salaj,
Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Teleorman, Braila, Buzau, Constanta, Galati,
Tulcea, Vrancea, Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea, Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis, fara
“Constanța, localitățile: Corbu, Istria, Mihai Viteazu, Săcele.”

2. Având în vedere procedura competitivă de atribuire a contractului de prestări servicii de
promovare online - campanie de informare si constientizare în cadrul proiectului
POCU/726/6/12/136240 cu titlul EVOLUEAZA IN CARIERA - CRESTEREA NIVELULUI DE
COMPETENTE IN RANDUL ANGAJATILOR!, întocmită și derulată în conformitate cu
prevederile ORDINULUI MINISTERULUI FONDURILOR EUROPENE nr. 1.284/2016 privind
aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea
contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, care nu precizează
termenul și nu impune obligativitatea întocmirii de către achizitorul privat a unui “caiet de
sarcini” și a unei “fișe de date”, menționăm faptul că achizitorul privat – Asociația pentru
Formare, Educație și Dezvoltare – EUROFED a întocmit documentația procedurii de achiziție
competitivă în cadrul căreia a stabilit inclusiv specificațiile tehnice aferente serviciilor vizate.
Astfel, referințele din cadrul Formularului 9 – PROPUNEREA TEHNICĂ cu privire la “caietul de
sarcini” se vor citi după cum urmează:

PROPUNERE TEHNICĂ

Examinând Solicitarea de ofertă, subsemnatul/subsemnaţii, reprezentant/reprezentanţi al/ai
ofertantului _____________________________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim
ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în Documentația procedurii achiziției
competitive, să prestăm:

Susemnatul/Subsemnaţii,
reprezentant/reprezentanţi
al/ai
ofertantului
_____________________________________(denumirea/numele ofertantului), declar/declarăm că am
citit, am luat la cunoștință și îmi asum/ne asumăm prevederile procedurii competitive și anunțului
publicat pe https://www.beneficiar.fonduri-ue.ro:8080 – rubrica-achizitii beneficiar privati aferent
procedurii de achiziție servicii de promovare online - campanie de constientizare a
angajatorilor in cadrul proiectului POCU/726/6/12/136240.

Data _____/_____/_____
______________, în calitate de _______________, legal autorizat să semnez
(semnătura)

oferta pentru şi în numele ____________________________________.
(denumire/nume operator economic)

Notă : Propunerea tehnică va fi întocmită în corespondenţă cu specificaţiile din Documentația
procedurii achiziției competitive, astfel încât să permită verificarea corespondenţei cu cerinţele
solicitate, punct cu punct.

