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Calitatea achizitorului în
cadrul proiectului

Beneficiar

Procedura

Procedura competitiva

Cod CPV

98300000-6 (servicii diverse)

1. INFORMATII GENERALE
1.1. Achizitor:
Denumire: SC ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY SRL
Sediu social: Prel. Şoselei Giurgiului, nr. 33A, cod poştal: 077120, Localitate: Satul Jilava,
Comuna Jilava, tara: Romania
Persoane de contact: Athanase Dakas
Telefon: 021 493.05.00
Catalina Gheorghe
E-mail: office@analkoaluminium.ro
Fax: 021 493.05.02
Adresă de internet: www.analkoaluminium.ro
1.2.
a) Termen limită de depunere a ofertelor: 13 August 2010, ora 14.00
b) Adresa unde se primesc ofertele: Prel. Şoselei Giurgiului, nr. 33A, jud. Ilfov, cod poştal:
077120, Localitate: Satul Jilava, Comuna Jilava, tara: Romania

Operatorii economici au acces la intreaga documentaţie pentru ofertanţi prin transmiterea
unei solicitări prin fax, e-mail sau poştă la datele de contact ale Achizitorului precizate la
pct. 1.1, intre orele 9.00-16.00, persoana de contact Gheorghe Catalina.
In situaţia în care operatorul economic interesat solicită clarificări privind documentaţia
pentru ofertanţi, achizitorul are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără
ambiguităţi, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească
de regulă 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului
economic. Data limita de primire a solicitărilor de clarificări: 9.08.2010, ora 17.00, astfel
incat achizitorul sa aiba timp sa raspunda si operatorul economic interesat sa aiba timp
sa isi finalizeze oferta
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia
pentru ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată la punctul 1.1 nu va fi evaluată de
achizitor, aceasta fiind păstrata la sediul achizitorului, nedeschisea
Toate cererile de clarificari si toate raspunsurile la acestea vor fi comunicate tuturor
operatorilor economici care au solicitat documentatia de achizitie, respectiv vor fi
publicate pe site-ul www.analkoaluminium.ro .
2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE
2.1. Descriere
2.1.1. Denumirea contractului de achizitie:
“SERVICII DE EVALUARE RISCURI, PREGATIRE MODULE, SERVICII DE INSTRUIRE
SPECIALIZATE IN SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII, IN PREVENIREA BOLILOR
PROFESIONALE, INSTRUIRE SI ASISTARE ECHIPA PENTRU ASIGURAREA
PERMANENTA A SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA (EAP)”
2.1.2. Descrierea produselor/serviciilor/lucrarilor care vor fi achizitionate
Serviciile care fac obiectul achizitiei consta in:
1.1.evaluarea riscurilor de securitate si sanatate pentru locurile de munca din cadrul
Societatii
1.2.planificarea modulelor de informare si instruire a angajatilor Societatii in materie de
sanatate si securitate la locul de munca, respectiv de prevenire a bolilor profesionale
1.3. realizarea sesiunilor de informare si instruire in domeniul sanatatii si securitatii muncii
1.3.1. pentru intregul personal al Societatii
1.3.2. pentru membrii Echipei pentru Asigurarea Permanenta (EAP) a sanatatii si securitatii
muncii din cadrul Societatii
1.4. realizarea sesiunilor de instruire in domeniul prevenirii bolilor profesionale
1.5 asistarea echipei EAP pentru asigurarea permanenta a sanatatii si securitatii muncii in
cadrul Societatii
Cod CPV: 98300000-6 (servicii diverse)
2.1.3. Denumire contract şi locul de prestare
(a) Lucrări
(b) Produse
Executie
 Cumpărare
Proiectare şi executie
 Leasing
Realizare prin orice mijloace
Închiriere
corespunzătoare cerintelor
Cumpărare în rate
specificate de achizitor







(c) Servicii

Categoria serviciului:
2A

2B


Principala locatie a lucrării :
_______________________

Principalul loc de livrare:
_____________________
_

Principalul loc de prestare:
______________________
Satul Jilava, Comuna
Jilava, Prel. Şoselei
Giurgiului, nr. 33A, jud.
Ilfov, Romania

2.1.4. Durata contractului de achizitie
8 luni de la data semnării contractului de ambele părti.

3. INFORMATII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU
STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE
Pretul cel mai scăzut
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic




Modalitatea de evaluare a ofertelor este descrisa in tabelul de mai jos:
Criterii pentru evaluarea ofertei – factori de evaluare:
Nr.
Criteriu
crt.
Oferta financiară
Preţul ofertei
TOTAL OFERTA FINANCIARA
Oferta tehnică
1.
Personalul tehnic de specialiate existent (evaluatori si lectori)
2.
Pregatirea profesionala si calificarea evaluatorilor si a lectorilor
3.
Experienta profesionala relevanta in domeniu
TOTAL OFERTA TEHNICA
TOTAL OFERTA FINANCIARA+OFERTA TEHNICA

Punctaj
obţinut

Punctaj
maxim
60
60
15
15
10
40
100

Punctajul financiar se va calcula astfel
a) pentru cel mai scăzut preţ dintre preţurile ofertelor admisibile se acordă 60 puncte (preţ minim)
b) pentru alt preţ (punctaj financiar n) decât cel de la punctul a) se acordă punctajul astfel:
preţ minim ofertant
Punctaj financiar n = ------------------------------ × 60
preţ ofertant n
Punctajul tehnic se calculeaza astfel:
a) pentru cel mai mare numar de evaluatori si lectori / cea mai buna pregatire profesionala si
calificare a evaluatorilor si a lectorilor / cea mai ridicata experienta in domeniu, se acorda 15,
respectiv 10 puncte
b) pentru alt numar de evaluatori si lectori / o mai putin buna pregatire profesionala si calificare a
evaluatorilor si a lectorilor / o experienta scazuta in domeniu, decat cel/cea de la punctul a) se
acorda punctajul aplicandu-se regula de trei simpla.
Punctajul total se calculează astfel :
P total = P tehnic + P financiar
Comisia de selecţie va întocmi clasamentul ofertelor în ordinea descrescătoare a punctajelor
obţinute. Câştigătorul va fi ofertantul cu cel mai mare punctaj.
Tuturor ofertanţilor li se va comunica prin e-mail, fax, posta rezultatul selectiei.

4. PREZENTAREA OFERTEI
4.1. Limba de
redactare a ofertei
4.2. Moneda în care
este exprimat pretul
contractului
4.3. Perioada minimă
de valabilitate a
ofertei
4.4. Modul de
prezentare a ofertei
(documente de
calificare, propunerea
tehnica si financiara)

Limba română
Lei

Pe toata durata contractului de achizitie

Documente de calificare:
 Declaraţie pe propria răspundere privind eligibilitatea
completată în conformitate cu Formularul 3.


Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului
Comerţului sau echivalent din care să rezulte denumirea
completa, sediul, persoanele autorizate/administratori.



Declaratie privind calitatea de participant la procedura
conform Formular 5.



Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de
administrare fiscală al unităţii administrativ teritoriale de pe
raza căreia societatea îşi are sediul social privind plata
obligaţiilor la bugetul de stat sau echivalent. Certificatul trebuie
să fie valabil la data deschiderii ofertelor.



Declaraţie privind criteriile de excludere completată în
conformitate cu Formularul 4



Declaratie completata in conformitate cu Formularul 2 din
care sa rezulte ca persoana care a semnat oferta este
autorizata sa angajeze operatorul economic.



Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comerţului, în copie certificată, pentru conformitate cu
originalul, cu semnătura şi ştampila operatorului economic.



Act constitutiv al ofertantului cu ultimele modificari depuse la
Oficiul Registrului Comertului.



Dovada abilitarii si capacitatii profesionale a ofertantului de a
presta serviciile care fac obiectul prezentei achizitii in
conformitate cu prevederile legale in vigoare (aceasta dovada
se face prin certificate, atestate, diplome etc, toate emise in
concordanta cu legislatia romana in vigoare).

Nota 1: În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este
stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau
acestea nu vizează toate situaţiile, atunci se acceptă: o declaraţie
autentică în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau
judiciare, sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în
acest sens. Dacă există incertitudini cu privire la situaţia personală a
unui operator economic, achizitorul va solicita informaţii direct de la
autorităţile competente.
Nota 2: In situaţia în care ofertantul nu prezinta unul dintre
documentele de calificare prezentate mai sus, acesta va fi descalificat

de la procedura pentru atribuirea contractului de servicii.
Propunerea tehnică va fi întocmită în conformitate cu specificatiile
tehnice din prezenta documentatie, la care se vor atasa urmatoarele
documente:


Formularul de ofertă – Formular nr. 6



Declaraţie privind lista principalelor prestari de servicii in
ultimii 5 ani completată în conformitate cu Formularul 8.



Informatii privind numarul, studiile, pregatirea profesionala si
calificarea personalului de specialitate.



Scrisori de recomandare emise sau contrasemnate de
autoritati contractante beneficiare a serviciilor prestate, ori de
către clienti privati beneficiari a acestora (Formularul 9.)



Lista subcontractorilor cu care se realizeaza contractul de
achizitie, precum si urmatoarele inscrisuri pentru fiecare
subcontractant in parte:
-

Certificat de inregistrare la Oficiul Registrului
Comertului
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului
Comertului
Declaraţie privind criteriile de excludere completată
în conformitate cu Formularul 4
Declaraţie
pe
propria
răspundere
privind
eligibilitatea
completată
în
conformitate
cu
Formularul 3

-

Declaratie privind calitatea
procedura conform Formular 5

de

participant

la

-

Dovada abilitarii si capacitatii profesionale a
subcontractantului de a presta serviciile pe care le
subcontracteaza in conformitate cu prevederile legale
in vigoare (aceasta dovada se face prin certificate,
atestate, diplome etc, toate emise in concordanta cu
legislatia romana in vigoare)

Propunerea financiară va fi exprimată ferm în LEI, cu şi fără
TVA, respectând legislaţia română în vigoare în ceea ce priveşte
aplicarea cotei de TVA.
Propunerea financiara va contine detaliat oferta financiara pentru
fiecare dintre cele 5 activitati care constituie obiectul achizitiei, asa
cum sunt detaliate la pct.2.1.2.
 Propunerea financiară – Formular nr. 7
Oferta are caracter ferm şi obligatoriu din punctul de vedere al
conţinutului pe toată perioada de valabilitate.
Plata pretului contractului se va face in 5 transe, astfel:
- prima transa in termen de 60 de zile de la momentul incheierii
de catre operatorul economic prestator al serviciului a
activitatii de evaluare a riscurilor de securitate si sanatate

-

-

-

-

pentru locurile de munca din cadrul societatii (potrivit grafic de
desfasurare a activitatii, Anexa 2)
a doua transa in termen de 60 de zile de la momentul
incheierii de catre operatorul economic prestator al serviciului
a activitatii de planificare a modulelor de informare si instruire
a angajatilor societatii in materie de securitate si sanatate la
locul de munca si in materie de prevenire a bolilor profesionale
(potrivit grafic de desfasurare a activitatii, Anexa 2)
a treia transa in termen de 60 de zile de la momentul incheierii
de catre operatorul economic prestator al serviciului a
activitatii de realizare a sesiunilor de informare si instruire in
sanatatea si securitatea muncii (potrivit grafic de desfasurare
a activitatii, Anexa 2)
a patra transa in termen de 60 de zile de la momentul
incheierii de catre operatorul economic prestator al serviciului
a activitatii de realizare a sesiunilor de instruire in domeniul de
prevenire a bolilor profesionale (potrivit grafic de desfasurare a
activitatii, Anexa 2)
a cincea transa in termen de 60 de zile de la momentul
incheierii de catre operatorul economic prestator al serviciului
a activitatii de asistare a echipei pentru asigurarea
permanenta (EAP) a sanatatii si securitatii muncii in societate
(potrivit grafic de desfasurare a activitatii, Anexa 2)

Fiecare cerere de plata va fi insotita de un amplu si detaliat raport de
activitate din partea operatorului economic prestator al serviciului
pentru fiecare dintre cele 5 activitati care constituie obiectul prezentei
achizitii.

Adresa la care se depune oferta: Satul Jilava, Comuna Jilava, Prel.
Şoselei Giurgiului, nr. 33A, jud. Ilfov, Romania
Data limită pentru depunerea ofertei:
13 August 2010, ora 14:00 AM
Modul de prezentare a documentelor ce însoţesc oferta:
Oferta se va depune la sediul achizitorului pe baza unei Scrisori de
înaintare (care va fi la vedere, lipita de plic) completata conform
Formularului nr. 1, în plic sigilat şi ştampilat, pe care se va menţiona:
a) „Ofertă pentru: “SERVICII
DE
EVALUARE
RISCURI,
PREGATIRE
MODULE,
SERVICII
DE INSTRUIRE
SPECIALIZATE IN SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII, IN
PREVENIREA
BOLILOR
PROFESIONALE, INSTRUIRE
SI
ASISTARE ECHIPA PENTRU ASIGURAREA PERMANENTA A
SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA (EAP)”
b) „A nu se deschide înainte de data 13 August 2010, ora 14.30”.
Plicul va conţine în interior :
Trei plicuri pe care se va specifica:
- Documente de calificare
- Propunerea tehnică

- Propunerea financiară
Documentele vor fi tipărite sau scrise cu cerneală şi vor fi semnate pe
fiecare pagină de reprezentantul /reprezentanţii autorizat/autorizaţi să
angajeze ofertantul prin contract. În cazul documentelor emise de
instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele
respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor
legale.
Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare pagină a
ofertei, precum şi de a anexa un opis al documentelor prezentate.
Lipsa oricarui document solicitat de catre achizitor atrage
descalificarea ofertantului. In caz de neprezentare a unuia sau a mai
multor documente de calificare mentionate, nu se permite
completarea ofertei dupa depunerea acesteia
Data şi locul deschiderii ofertelor: 13 August 2010, ora 14.30, la
adresa Achizitorului din Satul Jilava, Comuna Jilava Prel. Şoselei
Giurgiului, nr. 33ª, jud. Ilfov, Romania.
Deschiderea ofertelor se va face in prezenta reprezentantilor
ofertantilor, iar procesul verbal al sedintei de deschidere a
ofertelor va fi semnat si de catre reprezentantii ofertantilor.
4.5. Posibilitatea
retragerii sau
modificării ofertei

1. Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare scrisă
adresată achizitorului până la data şi ora deschiderii ofertelor.
2. Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data şi ora
stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta
achizitorului o cerere de retragere a ofertei în vederea modificării.
Achizitorul nu este răspunzător în legătură cu posibilitatea ofertantului
de a depune noua ofertă, modificată, până la data şi ora limită, stabilită
în documentaţia de atribuire.
3. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina
operatorului economic.

4.6. Informatii
referitoare la
termenele pentru
livrarea
bunurilor/prestarea
serviciilor/ executia
lucrărilor
4.7 Modalităti de
contestare a deciziei
achizitorului de
atribuire a
contractului de
achizitie şi de
solutionare a
contestatiei
4.8 Clauzele

4. Oferta depusă la o altă adresă a achizitorului decât cea stabilită sau
după expirarea datei limită pentru depunere este considerată întârziată
şi se returnează nedeschisă.
Prestarea serviciilor se va face conform anexei 2 – Graficul de
desfasurare a activitatii.

Contestatiile privind decizia de atribuire pot fi depuse in termen de 48
de ore de la data transmiterii anuntului de atribuire catre participantii la
procedura. Contestatiile pot fi depuse prin fax la nr 021 493.05.02,
prin email la adresa office@analkoaluminium.ro sau prin curier cu
confirmare de primire la sediul achizitorului. Contestatiile vor fi
analizate si solutionate de catre achizitor intr-un termen de 48 de ore
de la data depunerii lor. In situatia in care solutia contestatiei nu este
acceptata de catre contestator atunci se pot depune contestatii la
instanta judecatoreasca competenta – Tribunalul Bucuresti, Bulevardul
Unirii, nr. 37, Sector 3, telefon 0214083600, e-mail, tribunalulbucuresti@just.ro
Ofertantul are obligatia sa-si mentina preturile valabile pana la sfarsitul

contractuale
obligatorii, inclusiv
conditiile de
actualizare/
modificare a pretului
contractului de
achizitie

contractului. Pretul va fi fix, exprimat in lei.

5. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI
Serviciile care fac obiectul achizitiei consta in:
1.1.evaluarea riscurilor de securitate si sanatate pentru locurile de munca din cadrul Societatii
1.2.planificarea modulelor de informare si instruire a angajatilor Societatii in materie de sanatate
si securitate la locul de munca, respectiv de prevenire a bolilor profesionale
1.3. realizarea sesiunilor de informare si instruire in domeniul sanatatii si securitatii muncii
1.3.1. pentru intregul personal al Societatii
1.3.2. pentru membrii Echipei pentru Asigurarea Permanenta (EAP) a sanatatii si securitatii
muncii din cadrul Societatii
1.4. realizarea sesiunilor de instruire in domeniul prevenirii bolilor profesionale
1.5. asistarea echipei EAP pentru asigurarea permanenta a sanatatii si securitatii muncii in cadrul
Societatii
Cod CPV: 98300000-6 (servicii diverse)

5.1. SPECIFICATII TEHNICE:
5.1.1. Evaluarea riscurilor la care sunt expusi managerii si angajatii din perspectiva sanatatii si
securitatii in munca presupune identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul de munca
analizat si cuantificarea dimensiunii lor pe baza combinatiei dintre doi parametrii: gravitatea si
frecventa consecintei maxime posibile asupra organismului uman, stabilindu-se niveluri de riscuri
partiale pentru fiecare factor de risc, respectiv niveluri de risc global pentru intregul sistem
analizat.
Evaluarea riscurilor reprezinta o examinare a tuturor aspectelor muncii efectuata pentru a analiza
cauzele vatamarii sau imbolnavirii la locul de munca, potentialele pericole si metodele de
eliminare a acestora, masurile de prevenire sau de protectie ce ar trebui implementate pentru a
controla riscurile.
In urma evaluarii riscurilor, se vor stabili masurile de prevenire si protectie, de natura tehnica,
organizatorica, igienico-sanitara, necesare pentru asigurarea sanatatii si securitatii muncii.
Aceasta activitate se va finaliza cu un raport in care se prezinta sinteza analizei efectuate in ceea
ce priveste cauzele vatamarilor sau imbolnavirilor, modalitatatile de eliminare a pericolelor. Se vor
prezenta in cadrul raportului masurile practice de prevenire sau de protectie ce ar trebui
implementate, pentru a controla, gestiona si a reduce riscurile la locul de munca.
Evaluarea riscurilor este o activitate in beneficiul si pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, si
va analiza inclusiv alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice
utilizate in Societate.
Ofertantul va finaliza activitatea de evaluare a locurilor de munca si/sau posturilor de lucru din
cadrul Societatii prin intocmirea unui dosar care va include cel putin:
- Prezentarea generala a legislatiei specifice in vigoare;
- Prezentare teoretica a metodelor de evaluare a riscului de accidentare si imbolnavire
profesionala la nivel european si la nivel national;
- Alegerea metodei de evaluare. Argumentare teoretica;

- Fise de evaluare a posturilor de lucru/locurilor de munca, continand nivelurile de risc partiale
pentru fiecare factor de risc identificat in sistemul de munca si nivelul de risc global pentru locul
de munca evaluat;
- Fise cu masuri de prevenire, care vor cuprinde totalitatea masurilor tehnice, organizatorice,
igienico-sanitare si de alta natura pentru fiecare dintre factorii de risc identificati la posturile de
lucru/locurile de munca evaluate;
- Fisa de calcul al nivelului de risc global al Societatii
-Concluzii.
Serviciile care fac obiectul achiziţiei trebuie sa asigure respectarea dispoziţiilor Legii securitatii si
sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 – aprobate prin Hotrârea Guvernului României nr.
1425/2006 (denumite in continuare NORME), precum si cerintelor impuse de urmatoarele acte
normative:
Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Hotararea Guvernului nr.1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
Hotararea Guvernului nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
locul de munca;
Hotararea Guvernului nr.1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni
dorsolombare;
Hotararea Guvernului nr.1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
Hotararea Guvernului nr.1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca
referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;
Hotararea Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate
si/sau de sanatate la locul de munca;
Hotararea Guvernului nr.1876/2005 privind cerintele minime referitoare la expunerea lucratorilor
la riscurile generate de vibratii;
Hotararea Guvernului nr.1058 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea
securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat
atmosferelor explozive
Hotararea Guvernului nr.1136 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice
Hotararea Guvernului nr.1218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerinţelor minime de
securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate
de prezenţa agenţilor chimici
Hotararea

Guvernului nr. 600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca;

Lege nr. 307 din 12/07/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
Ordonanţă de urgenţă nr. 96 din 14/10/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă
Ordonanta de urgenta nr. 99 din 29 iunie 2000 privind masurile ce pot fi aplicate în perioadele cu
temperaturi extreme pentru protectia persoanelor încadrate în munca

Durata prognozata de achizitor pentru realizarea activitatii de evaluare a riscurilor este de maxim
80 de ore.
Locurile de munca/posturile de lucru pentru care trebuie evaluate riscurile profesionale sunt
prezentate in ANEXA 1, parte integranta a prezentei documentatii.
5.1.2 Planificarea modulelor de informare si instruire consta in elaborarea unui plan al activitatilor
de informare si instruire in care vor fi introduse necesitatile de instruire a angajatilor Societatii in
materie de sanatate si securitate la locul de munca si prevenire a bolilor profesionale. Vor fi
adoptate curriculele in acord cu nevoile cursantilor si cu specificul Societatii. Curriculele vor fi
stabilite pe baza raportului rezultat la finele primei activitati. Se va pune accent pe evidentierea
unor masuri de prevenire a accidentelor de munca, a bolilor profesionale si a unor masuri de
gestionare a pericolelor date de specificul locului de munca in Societate. Vor fi editate suporturile
de curs. Se va face o evaluare a nivelului de instruire a persoanelor din grupurile tinta si a
asteptarilor acestora, urmand ca in functie de aceste informatii sa se adapteze materialele de
instruire.
In urma activitatii de planificare a modulelor de informare si instruire vor fi elaborate planul
activitatilor de informare si instruire si modulele de curs: Sanatate si securitate in munca si
Prevenirea bolilor profesionale, cu curicule specifice, adaptate nivelului de cunostinte ale
lucratorilor si specificului Societatii. Se face o evaluare a nivelului de instruire a persoanelor din
grupurile tinta, si a asteptarilor acestora in functie de care se adapteaza materialele de instruire.
Se vor pregati 2 module : modul de instruire si informare in domeniul sanatatii si securitatii in
munca si modul de instruire si informare in domeniul prevenirii bolilor profesionale.
Durata prognozata de achizitor pentru realizarea activitatii de pregatire module este de maxim 80
de ore/ modul.
5.1.3 Sesiuni de informare si instruire in domeniul sanatatii si securitatii in munca.
Pentru asigurarea unui mediu de lucru sanatos si sigur, expertii contractati prin proiect vor sustine
sesiuni de informare si instruire a managerilor si angajatilor din cadrul Societatii in domeniul
sanatatii si securitatii in munca.
Vor fi folosite mijloace, metode si tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea, demonstratia, studiul
de caz, vizionari de filme, diapozitive, proiectii, lucru in echipa, instruire asistata de calculator.
Sesiunile de informare si instruire vor include si demonstratii practice privind activitatea pe care
angajatii o desfasoara si exercitii practice privind utilizarea echipamentului individual de protectie,
a mijloacelor de alarmare, interventie, evacuare si de prim ajutor.
Sesiunile de instruire si informare vor fi interactive si se vor discuta cazuri concrete
5.1.3.1. Pentru intregul personal al Societatii se vor organiza module de curs cu o durata de 40
de ore pentru un cursant.
Cursantii vor fi impartiti in 4 serii corespunzatoare domeniului de activitate specific si relevantei
pentru sanatatea si securitatea ocupationala:
-muncitori necalificati – 9 persoane
-operatori pe utilaje de vopsit si vopsitori – 12 persoane
-operatori prelucrarea metalelor – 12 persoane
-manageri plus personal administrativ - 16 persoane
5.1.3.2. Pentru membrii Echipei pentru Asigurarea Permanenta a SSM (EAP) din cadrul Societatii
se va organiza un curs de formare in domeniul SSM. Durata formarii este de 80 de ore.
Fiecare modul de curs se va finaliza prin sustinerea unor teste de verificare a cunostintelor si
eliberarea unor certificate de absolvire corespunzatoare nivelului de baza, respectiv mediu
conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006

5.1.4. Sesiuni de instruire in domeniul prevenirii bolilor profesionale.
Pentru asigurarea unui mediu de lucru sanatos si sigur, expertii contractati prin proiect vor sustine
sesiuni de informare si instruire a lucratorilor din cadrul intreprinderii in domeniul prevenirii bolilor
profesionale.
Pentru intregul personal al Societatii se vor organiza module de curs in domeniul prevenirii bolilor
profesionale cu o durata de 40 de ore pentru un cursant.
Cursantii vor fi impartiti in 4 serii corespunzatoare domeniului de activitate specific si relevantei
pentru sanatatea si securitatea ocupationala:
-muncitori necalificati – 9 persoane
-operatori pe utilaje de vopsit si vopsitori – 12 persoane
-operatori prelucrarea metalelor – 12 persoane
-manageri plus personal administrativ - 16 persoane
Vor fi folosite mijloace, metode si tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea, demonstratia, studiul
de caz, vizionari de filme, diapozitive, proiectii, lucru in echipa, instruire asistata de calculator.
Sesiunile de instruire vor fi interactive si se vor discuta cazuri concrete.
Fiecare modul de curs se va finaliza prin sustinerea unor teste de verificare a cunostintelor si
eliberarea unor certificate de absolvire.
5.1.5. Asistarea Echipei pentru Asigurarea Permanenta a SSM in adaptarea SSM la specificitatea
intreprinderii.
Echipa va fi asistata de catre expertii in SSM contractati in:
-indeplinirea planului de prevenire si protectie a angajatilor in domeniul sanatatii si securitatii
muncii
-actualizarea planului de prevenire si protectie a angajatilor in domeniul sanaatii si securitatii
muncii
- elaborarea instructiuni proprii pentru aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in
munca.
Durata perioadei de asistare a Echipei pentru Asigurarea Permanenta a SSM: 40 ore.
Termenul maxim acceptat de Societate pentru prestarea serviciilor mentionate la punctul
5. este de 8 luni de la semnarea contractului.
Ofertele care vor contine termene de executie mai mari de 8 luni vor fi respinse.
RECEPTIA SERVICIILOR VA FI REALIZATĂ DE CATRE O COMISIE NUMITA DE ACHIZITOR.
ANEXA 1 Lista locurilor de munca din cadrul Societatii
ANEXA 2 Graficul de activitati

ANEXA nr.1
LISTA LOCURILOR DE MUNCA DIN CADRUL SOCIETATII

Prezenta lista contine toti angajatii Societatii pentru care sunt necesare activitatile care
constituie obiectul prezentei achizitii :

Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Denumire profesie
Ambalator manual
Incarcator marfa
Instalator
Lacatus mecanic
Vopsitor
Sofer
Operator date
Inginer chimist
Economist
Agent vanzari
Secretara
Marcator piese
Operator masinist
Personal necalificat ape reziduale

Total angajati: 49 persoane

Numar posturi pentru fiecare
profesie
7
4
1
2
9
2
5
2
4
2
2
3
3
3

ANEXA nr.2
GRAFICUL DE DESFASURARE A ACTIVITATILOR

Luna

au

Activitate/Subactivitate
EVALUAREA RISCURILOR DIN PERSPECTIVA SSM

PLANIFICARE MODULELOR DE INFORMARE SI
INSTRUIRE
SESIUNI DE INFORMARE SI INSTRUIRE IN SSM
PENTRU TOTI ANGAJATII SOCIETATII
SESIUNI DE INFORMARE SI INSTRUIRE IN SSM
PEMTRU EAP
SESIUNI DE INFORMARE SI INSTRUIRE DOMENIUL
PREVENIRE BOLILOR PROFESSIONALI
ASISTAREA ECHIPEI PENTRU ASIGURAREA
PERMANENTA A SSM

sept

oct

no

dec

ian

febr

mar

Formular 1

Inregistrată la sediul achizitorului (..................., România)
Nr. .......... / ………………….

OFERTANTUL …….................……......... (denumirea/numele)
Adresa: …………………………………
Telefon :…………………………………
Fax :……………………………………...
E-mail: ……………………………………

FORMULARUL 1: SCRISOARE DE INAINTARE

Către:
Telefon:
Fax:

Ca urmare a anunţului de participare publicat în ……………., privind aplicarea procedurii pentru
atribuirea contractului de furnizare servicii aferent proiectului ............................................., vă
transmitem alăturat următoarele documente care însoţesc oferta:

Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, un exemplar original în limba română,
conţinând:
1. documente de calificare şi selecţie;
2. propunerea tehnică;
3. propunerea financiară.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră.

Data completării :[ZZ.LL.AAAA]

Cu stimă,

[Nume ofertant],
……...........................
(numele, semnătura autorizată şi ştampilă)

Formular 2

Ofertant,
________________________
(denumirea/numele)

IMPUTERNICIRE
[Oferta trebuie să fie însoţită de o împuternicire scrisă, prin care persoana care a semnat oferta
este autorizată să angajeze operatorul economic în procedura de atribuire a contractului de
achiziţie. Împuternicirea trebuie să fie într-un format juridic, în conformitate cu formatul ţării în
care ofertantul este înregistrat şi trebuie să poarte atât semnătura celui care împuterniceşte cât şi
semnătura celui împuternicit. O traducere autorizată în limba română va însoţi orice împuternicire
într-o alta limbă.
In cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizată să angajeze operatorul
economic, trebuie confirmată prin înaintarea împuternicirilor semnate de toţi reprezentanţii cu
drept de semnătură ai partenerilor.

Împuternicirea (împuternicirile) se ataşează acestui formular.]

Numele în clar:
Semnătura:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

În calitate de: _____________________________________________________
Legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele __________________________
(denumire/nume operator economic)

Data :[ZZ.LLLL.AAAA]
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Formular 3
Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul,
reprezentant
împuternicit
al
..................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice,
că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti
pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare
de bani.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg
că
achizitorul
are
dreptul
de
a
solicita,
în
scopul
verificării
şi
confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ......................

Operator economic,
................................
(nume şi semnătură autorizată)

“SANATATEA SI SECURITATA ANGAJATILOR LA LOCUL DE MUNCA - PREMISA PENTRU DEZVOLTAREA
INTREPRINDERII”
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013
Investeşte în oameni!

Formular 4
Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

1. Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate),
reprezentant împuternicit al ..............................................................., declar pe propria
răspundere, în calitate de ofertant la procedura competitiva pentru atribuirea contractului de
achiziţie ........................................................................., sub sancţiunile aplicate faptei de fals în
acte publice, că:
a) nu suntem în stare de faliment ori lichidare, afacerile noastre nu sunt conduse
de un administrator judiciar sau activităţile noaste comerciale nu sunt suspendate şi
nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu suntem într-o situaţie
similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) nu facem obiectul unei proceduri legale pentru declararea noastră în una dintre
situaţiile prevăzute la lit. a);
c) ne-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare în [România sau în ţara în care suntem
stabiliţi] până la termenul limită de depunere al ofertei;
d) în ultimii doi ani ne-am îndeplinit sau nu ne-am îndeplinit în mod defectuos
obligaţiile contractuale, din motive imputabile, fapt care nu a produs sau nu este de
natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
e) nu am fost condamnaţi, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru
comiterea unei greşeli în materie profesională.
2. De asemenea, certific faptul că nici unul dintre subcontractorii nominalizaţi în cadrul ofertei nu
se regăseşte în nici una dintre situaţiile de mai sus.
3. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea
noastră, precum şi experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem.
4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai achizitorului – SC ANALKO
ALUMINIUM INDUSTRY SRL, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu
activitatea noastră.
5. Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data :[ZZ.LL.AAAA]
Nume reprezentant, semnatura autorizata
.............................................
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Formular 5
Operator economic,
________________________
(denumirea/numele

DECLARAŢIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

1. Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant
împuternicit al ............................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de
achiziţie............................................................... având ca obiect ............................... (denumirea
serviciului), la data de .............. (zi/lună/an), organizată de SC ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY SRL,
particip şi depun ofertă:
□ în nume propriu;
□ ca asociat în cadrul asocierii condusa de < numele liderului / noi înşine;
□ ca subcontractor;
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
2. Confirmăm faptul că nu licităm pentru acelaşi contract în nici o altă formă.
3. (Aplicabil doar pentru membrii în asociere) Confirmăm, ca membru în consorţiu/asociere că toţi membrii
răspund solidar pentru execuţia contractului, ca membrul conducător este autorizat să oblige şi să
primească instrucţiuni în numele şi pe seama fiecărui membru, este răspunzător în nume propriu şi în
numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului, inclusiv plăţile şi că toţi membrii asocierii se obligă să
rămână în asociere pe întreaga durată a execuţiei contractului.
4. Confirmam că nu avem nici un potenţial conflict de interese sau alte relaţii asemănătoare cu ceilalţi
candidaţi sau alte părţi implicate în procedura de atribuire în timpul depunerii ofertei;
5. Subsemnatul declar că:
□ nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici;
□ sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
6. Subsemnatul declar că voi informa imediat achizitorul dacă vor interveni modificări în prezenta
declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie sau, în cazul
în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie.
7. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor
care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
8. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai SC ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY SRL, cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data :[ZZ.LL.AAAA]
Nume reprezentant, semnatura autorizata
.............................................
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Formular 6
Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ
Doamnelor/Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ________
___________________________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi
cerinţele
cuprinse
în
documentaţia
mai
sus
menţionată,
să
prestăm
_______________________________ pentru suma de _______________________________euro
la
care
se
adaugă
taxa
pe
_______________________________euro.

valoarea

adăugată

în

valoare

de

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm
serviciile în graficul de timp anexat.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabila pentru o durată
de______________________ zile, respectiv până la data de ___________________________, şi
ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie aceasta ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
5. NU depunem oferta alternativăl
6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă
ofertă pe care o puteţi primi.
Data _____/_____/_____
_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez oferta
pentru şi în numele ____________________________________.

Formular 7

Ofertant,
________________________
(denumirea/numele)

PROPUNEREA FINANCIARĂ

SERVICIU

Cantitate

Pret unitar
(Lei fara TVA)

Pret total
(Lei fara
TVA)

1
2
3
4
5
TOTAL FĂRĂ TVA LEI
TVA
Total cu TVA LEI

Data :[ZZ.LL.AAAA]
Nume reprezentant, semnatura autorizata
.............................................
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Formular 8

Operator economic
_________________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII IN ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ................... (denumirea/numele si
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile
aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu
si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii
suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ...............
(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar
in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic,
........................
(semnatura autorizata)

Nr. Obiectul
contr.
crt

Codul
CPV

Denumirea

Calitatea

Pretul

Perioada

/numele

prestatorului
*

total

de derulare a
contractului**

Beneficiarului
/Clientului

al
contr.

Adresa
1

2

3

4

5

6

1

2

....

....

Operator economic,
................. ........ ...............
(semnatura autorizata)

* Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi
de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant
asociat; subcontractant.
** Se va preciza data de incepere si de finalizare a contractului.

Formular 9

OFERTANT
….........................................
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE RECOMANDARE
Denumire şi date de identificare a societăţii beneficiare :
Adresă
Telefon/Fax :

În atenţia: S.C. ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L, cu sediul in Satul
Jilava, Comuna Jilava, Prel. Şoselei Giurgiului, nr. 33ª cod 077120, judeţul Ilfov,
România CUI: RO12782806, Nr. de inregistrare la Registrul Comertului:
J/23/882/2003
În
calitate
de
beneficiar
al
serviciilor
oferite
de
………………………...............………………..,
aş
dori
prin
prezenta
să
exprim……............…….(calificativ)............................ pentru eforturile depuse de
…………............…………..(denumirea ofertantului).......................

În baza competentei şi profesionalismului de care a dat dovada, recomandam
fără rezerve, oricărei organizaţii, serviciile …………............…………..(denumirea
ofertantului).......................

Data

Beneficiar,
………………………………….

