
 
 

 
 

 Nr.119/20.12.2020 
 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

 
1.MARINEX SRL 
Cod unic de înregistrare: RO 3276214 
Numărul de înregistrare la ORC: J01/79/1993 
Adresă sediu social: Mun.Alba Iulia, Str. Livezii, nr.35C, jud.Alba, cod poștal 510170, România  
Contact: Popa Felicia Delia, telefon: 0745357905; email: scmarinexsrl@yahoo.com  

 
 
2. Obiectul achiziției este reprezentat de: Servicii  de consiliere și orientare profesională 
pentru 185 elevi în cadrul proiectului: ‘’Orientare profesionala si stagii de practica in 
domeniul construcțiilor pentru elevii din regiunea Centru’’, cod SMIS 131019, cod CPV: 
79634000-7 – Servicii de ocupare şi orientare profesională. 
3. Serviciile de consiliere și orientare profesională care fac obiectul achiziției sunt necesare 
derulării activității A.5. Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru 
elevi, Subactivitatea A.5.1. Furnizarea serviciilor de orientare și consiliere profesională. 
Valoarea estimata: 550,00 lei fără TVA / elev, respectiv 101.750,00 lei fără TVA. 
4. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: achiziție directă. 
5. Oferta depusă de operatorul economic trebuie să cuprindă: 
 Documente de calificare; 
 Propunerea financiară. 

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa cuprindă toate elementele 
de cost şi informațiile cu privire la preț, precum şi la alte condiții financiare şi comerciale 
legate de obiectul achiziției. Se completează și se prezintă Formularul 4. 
6. Limba de redactare a ofertei: română. 
7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile. 
8. Documente de calificare solicitate: 
 Scrisoare de înaintare – Formularul 5; 

Adresa poștală de corespondență a Beneficiarului privat unde se vor depune ofertele 
este Mun.Alba Iulia, Str. Livezii, nr.35C, jud.Alba, cod poștal 510170, România,  sau 
prin email la adresa : scmarinexsrl@yahoo.com. 

Ofertantul poate solicita clarificări cu cel puțin 1 (una) zi calendaristice înainte de depunerea ofertelor. 
Solicitările de clarificare vor fi înaintate achizitorului numai în format electronic, la adresa de 
email: scmarinexsrl@yahoo.com 
Mesajele email de solicitare de clarificare vor avea ca subiect:” În atenția d-nei Popa Felicia Delia – 
SMIS 131019 - Solicitare clarificări – „Achiziție directa Servicii  de consiliere și orientare 
profesională pentru 185 elevi” - în cazul în care subiectul nu este menționat, solicitarea de clarificare 
va fi considerată netransmisă. 



 
 

 Certificat constatator emis de O.N.R.C. (Oficiul National al Registrului Comerțului) sau 
pentru ofertanții străini, document echivalent emis în tara de rezidenta în copie 
conform cu  originalul, din care sa rezulte ca ofertantul are capacitatea de a presta 
serviciile; 

 Declarație privind eligibilitatea: Se completează și se prezintă Formularul 1;   
 Declarație privind selecția și calificarea ofertanților: Se completează și se prezintă 

Formularul 2; 
 Declarație privind conflictul de interese: Se completează și se prezintă Formularul 3;  

9. Prețul va fi exprimat în lei, fără TVA. Prețul ofertei este ferm, în lei, NU se accepta 
actualizarea prețului contractului. 
10. Prezentarea ofertei: Ofertanții interesați de procedura de achiziție vor depune oferta in 
plic închis sau prin email, pana cel mai târziu la data de 28.12.2020, ora 13.00. Durata de 
execuție a contractului este de 17 luni, corespunzător derulării activității A.5. Furnizarea de 
servicii de consiliere și orientare profesională pentru elevi, Subactivitatea A.5.1. Furnizarea 
serviciilor de orientare și consiliere profesională. Oferta va fi însoțita de scrisoare de 
înaintare, completata cu datele operatorului economic si semnata de acesta. 
11. Criteriul de atribuire: Va fi declarată câștigătoare OFERTA CARE ÎNDEPLINEŞTE CERINŢELE 
TEHINICE MINIME ŞI PREZINTĂ PREŢUL TOTAL CEL MAI SCĂZUT. Va fi luată în calcul suma totală 
fără TVA din formularul de ofertă financiară (Formularul 4). 
12. Pentru serviciile prestate, operatorul economic va emite facturi lunare. Plata prețului 
contractului se va efectua în contul operatorului economic, în maxim 60 de zile calendaristice 
de la primirea facturii.  
 
 
 
 

APROBAT, 
Administrator 
Popa Felicia Delia 


