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ANUNT din data de 09.04.2021 

privind demararea procedurii de achiziție publică privind ,,Servicii de închiriere de spații pentru desfășuarea 

diverselor activități ale operațiunii P1,, 

în cadrul proiectului: ”Fii pregătit la orice vârstă”, POCU/726/6/12/134275 

 

 

Date despre achizitie: 

1. Achizitie directa potrivit capitolului 4.1  Ordin nr.1284/8.08.2016 „Procedura competitiva pentru 

solicitantii/beneficiari privati din Romania cu privire la atribuirea contractelor de bunuri, servicii si lucrari 

finantate in cadrul POCU 2014-2020 

2. Sursa de finanţare a contractului care urmează să fie atribuit: POCU 2014-2020, potrivit contractului de 

finanţare nr. POCU/726/6/12/134275. 

3. Obiectul contractului: ,,Serviciile de închiriere de spații pentru desfășuarea diverselor activități ale 

operațiunii P1,, 

4. COD CPV:  

 COD CPV: 70310000 - 7  Servicii de închiriere sau sau de vânzare de imobile 

 
5. Specificatii tehnice a evenimentului ce urmează a fi achizitionat: 

 

Date generale: 

În cadrul în cadrul proiectului: ”Fii pregătit la orice vârstă”, POCU/726/6/12/134275, SC STRUCTURAL TRAINING 

SRL va organiza cursuri de formare profesionala (specializari) și cursuri de formare (nonformală) recunoscute de 

angajator, pentru un numar de 476 de cursanți în 582 de zile de formare, în județele Suceava, Botoșani și Neamț,  

dupa cum urmeaza: 

 Curs de specializare contabil, pt un numar de 50 de cursanți, distribuiți astfel: 
- 25 de cursanți în județul Suceava – 30 de zile de formare 
-  25 de cursanți în județul Neamț– 30 de zile de formare 

 

 Curs de specializare agent de vânzări, pt un număr de 75 de cursanți, distribuiți astfel: 
- 25 de cursanți în jud. Suceava – 10 zile de formare 
- 25 de cursanți în jud. Botoșani – 10 zile de formare 
- 25 de cursanți în jud. Neamț – 10 zile de formare 
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 Curs de specializare responsabil protecția datelor cu caracter personal, pt un număr de 151 de 
persoane, distribuiți astfel: 

- 51 de cursanți, împărțiți în 2 grupe a cate 25 si 26 persoane, în jud. Suceava – 46 zile x 2 grupe = 92 de 
zile de formare 

- 50 de cursanți, împărțiți în 2 grupe a cate 25 persoane, în jud. Botoșani – 45 de zile x 2 grupe = 90 de zile 
de formare 

- 50 de cursanți, , împărțiți în 2 grupe a cate 25 persoane, în jud. Neamț – 45 de zile x 2 grupe = 90 de zile 
de formare 

 Curs de specializare operator calculator și rețele, pt un nr de 50 de cursanți, distribuiți astefel: 
- 25 de cursanți în jud. Suceava – 20 de zile de formare 
- 25 de cursanți în jud. Botoșani – 20 de zile de formare 

 Curs de formare (nonformală) preparator produse lactate, pt un nr de 150 de cursanți, distribuiți astfel: 
- 50 de cursanți, împărțiți în 2 grupe a cate 25 de persoane, în jud. Suceava – 30 de zile x 2 grupe = 60 de 

zile de formare 
- 100 de cursanți, împărțiți în 4 grupe a câte 25 de persoane, în jud.Botoșani – 30 de zile x 4 grupe = 120 

de zile de formare. 
 
Total zile de formare pentru fiecare județ în parte: 

- Județul Suceava – 212 de zile 
- Județul Botoșani – 240 de zile 
- Județul Neamț – 130 de zile 

 
6. Termen de realizare a contractului –de la semnarea contractului fără a depășii data de 25.03.2023; 

7. Serviciile se vor presta în județele propuse de prestator în: Suceava, Botoșani, Neamț 

8. Valoare estimata: 104.760,00 lei fara TVA: 

 

9. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă: 

        Propunerea financiară – formularul de ofertă 

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu 

privire la preţ, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie 

publică. In acest sens propunerea financiara va avea anexat un centralizator al preturilor detaliat pentru 

fiecare produs propus in oferta. 

 

 

 

             

DENUMIRE PRODUS UM NR. ZILE PRET/ZI TOTAL TVA 

Închiriere spații pt 
desfăsurarea activității A3.2 

zile 402 180 72.360 13.748 

Închiriere spații pt 
desfăsurarea activității A3.3 

zile 180 180 32.400 6.156 

TOTAL 104.760 19,904 

TOTAL CU TVA                                                                                                                              124.664 LEI 
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 Ofertantul trebuie să prezinte: 

-  certificat constatator valabil la data semnării contractului pentru societati comerciale iar pentru fundatii 

/asociatii copie act constitutiv/statut conform cu originalul.  

- Activitatea desfășurată conform codului CAEN – Închirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii 

sau inchiriate.  

- declarație pe proprie răspundere că poate subînchiria spații în fiecare locație unde se vor desfășura 

cursurile de formare profesională iar anunțul către beneficiar trebuie făcut cu minim 10 zile 

calendaristice. 

 

10. Preţul va fi exprimat în RON, fără TVA  

 

11. Termen limita de depunere a ofertelor: Oferta(formularele) si Copie CUI vor fi depuse la punct de lucru din 

Bld.Pref.Gavril Tudoraș, nr.13A, Suceava, până la data de 12.04.2021, ora 12.00, insotite de adresa de 

inaintare(www.structuraltraining.ro). 

 

                                                                                                     

 

  SC STRUCTURAL TRAINING SRL 

Coordonator activități P1: Alexa Laura 
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