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In atenţia operatorilor economici interesaţi, 

 

SCRISOARE DE INTENŢIE ACHIZIŢIE PUBLICĂ 

 

I. Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL ONEŞTI, cu sediul în Oneşti, B-dul Oituz, nr. 17, jud.Bacău, Cod 

601032, telefon 0234.324243, fax 0234.313911/0234.312502, intenţionează sa achizitioneze ˮServicii de testare 

psihologica a salariatilorˮ, Cod de clasificare  CPV 85147000-1 Servicii de medicina muncii  (Rev.2), în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile şi completarile ulterioare - Servicii incluse in 

Anexa 2 din lege. 

 

II. Obiectul achiziţiei: ˮServicii de testare psihologica a salariatilor 2022ˮ Cod de clasificare CPV  

85147000-1 Servicii de medicina muncii  (Rev.2),  

Descriere: In vederea desfasurarii in bune conditii a activitatilor specifice, autoritatea contractanta intentioneaza achizitionarea 

de servicii medicale de testare psihologica pentru salariații Primariei Municipiului Onești - maxim 206 persoane, dupa 

cum urmeaza: Examinare conform Fiselor Anexei 1 din HG 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor si 

in corelare cu informatiile din tabelul de mai jos: 

 

Examinare cf HG 355/2007,  

Fisa nr…… 

Nr. Maxim 

persoane 

Ocupatie 

1 2 

 

3 

Fisa 140 10  
5 soferi, 5 lucratori care conduc masina 

institutiei 

Fisa 144 
9 

 

5 paznici Directia Administrativa, 3 paznici 

Serviciul Baze Sportive, 1 paznic 

Administratia Pietei, Bazar,Obor,Parcari 

Fisa 67/73 5 

Muncitori calificati cu atributii in deservirea  

centralelor: 2 Directia Administrativa, 2 

Directia Cultura si Tineret, 1 Directia 

Administratia Pietei 

Fisa 123 7 

Lucratori care au sarcini de lucru la inaltime 

ocazionale: 2 Directia Administratia Pietei, 

3 Directia Culturii si Tineret, 2 Directia 

Administrativa 

Fisa 139 
175  

 

Functionari publici, preconizari angajari  

TOTAL  maxim 206  persoane 

 
- Prestare servicii la angajare 

- Prestare servicii testare psihologica periodica – 11 luni fara a depasi 31 decembrie 2022 

  

Modalitatea de atribuire: conform Normei interne a Municipiului Onesti privind procedura simplificata proprie 

pentru servicii care au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in Anexa nr.2 din Legea nr.98/2016 

aprobate prin Dispozitia primarului municipiului Onesti nr. 654/25.04.2018 

III. Valoarea estimată: 

Valoarea estimata a achizitiei publice este de 9270,00 lei fara TVA  

Modalitatea de plată: maxim 30 zile de la primirea facturii, insotita de procesul verbal de receptie cantitativa si 

calitativa a serviciilor 

 

IV. Achiziţia se finalizează prin: contract de prestari servicii 

V. Durata de prestare servicii: conform modelului de contract, dar nu mai tarziu de 31.12.2022 

VI. Locul şi condiţii de prestare a serviciilor: conform mentiunilor din documentatia achizitiei publice  

Nr.inreg: 9300/09.02.2022
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VII. Documentatia achizitiei publice contine: Scrisoare de intentie achizitie publica, model de contract prestari 

servicii ce contine clauzele minime obligatorii, modele de formulare 

 

Cerintele din prezenta sunt minimale. Ofertantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in 

conformitate cu necesitatea autoritatii contractante, stabilita in documentatia achizitiei publice. 

Nu se acceptă depunerea de oferte alternative. 

 

VIII. Informaţii juridice, economice, financiare şi tehnice 

Cadrul legal: 

1. Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare; 

2. Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 

publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice aprobate prin  Hotararea Guvernului nr. 

395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare; 

3. Norma interna a Municipiului Onesti privind procedura simplificata proprie pentru servicii care au ca obiect 

servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in Anexa nr.2 din Legea nr. 98/2016 aprobate prin Dispozitia 

primarului municipiului Onesti nr. 654/25.04.2018; 

4. Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare; 

5. Legea 319/2006 a Sanatatii si securitatii in munca cu modificarile si completarile ulterioare; 

6.  HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

7. OUG 96/2003  privind protecţia maternităţii la locurile de muncă  

8. Hotărârea 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi 

sănătăţii în muncă nr. 319/2006   

 

Prezenta enumerare nu are caracter limitativ. 

 

Limba de redactare a ofertei: limba romana 

Sursa de finanţare: Bugetul Local  

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile de la termenul limita de primire oferte 

 

IX. Modul de elaborare şi de prezentare a ofertei, formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură cu 

transmiterea ofertei 

 

Oferta transmisa autorităţii contractante va cuprinde: 

 

A) Documente ce insotesc oferta: 

Cerinta nr. 1 - Împuternicire scrisa, Formular 5 din sectiunea modele de formulare, prin care semnatarul ofertei 

este autorizat sa angajeze ofertantul în procesul achizitiei publice - semnata (in cazul in care este altul decat 

reprezentantul legal al ofertantului).  

Cerinta nr. 2 - Formular 6 din sectiunea modele de formulare - DECLARATIE privind denumirea şi datele de 

identificare  ale ofertantului/ ofertantului asociat/ subcontractantului/ terţului susţinător prin care se vor comunica datele 

de identificare ale societăţii (număr de înmatriculare, CUI, cont Banca/Trezorerie si banca la care este deschis acesta), 

precum şi datele de contact (adresă, telefon, email, etc) ale persoanei desemnate să implice societatea în relaţiile cu 

Primaria Municipiului Oneşti. 

Cerinta nr. 3 – Formular 7 din sectiunea modele de formulare - Acord cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal 

 

Condiţii de participare: 

B) DOCUMENTE DE CALIFICARE: 

Criterii de calificare privind situatia personală 

Se solicita indeplinirea urmatoarelor cerinte minime de calificare: 

Cerinţa nr.1- Ofertanţii vor prezenta o declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 58 - 63 din Legea nr.98/2016. 

Se vor prezenta Formularul 1 cu Anexa din secţiunea modele de formulare, semnate. 

 

Criterii de calificare privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 

Se solicita indeplinirea urmatoarelor cerinte minime de calificare: 

 

Cerinta nr.1- Se va prezenta Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Obiectul contractului 

trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC sau orice alt document din care 

sa rezulte ca operatorul economic are dreptul sa presteze activitatile ce fac obiectul prezentului contract si ca are sediu 
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sau punct de lucru pe raza Municipiului Onesti. Informatiile cuprinse în documentele prezentate trebuie sa fie reale / 

actuale la data limita de depunere a ofertelor. Documentele se vor prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu 

mentiunea „conform cu originalul”. Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma 

de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional în conformitate cu prevederile legale din tara în 

care ofertantul este stabilit. 

 

Criterii de calificare privind capacitatea tehnica si profesionala     

Se solicita indeplinirea urmatoarelor cerinte minime de calificare: 

 

Cerinta nr.1 - ofertantul trebuie sa faca dovada ca detine personal de specialitate, conform legii 213/20004 si HG 

788/2005, respectiv psihologi cu drept de libera practica, ce sunt membri ai Colegiului Psihologilor din Romania care 

sa poata efectua testarea psihologica si sa poata elibera documentatia prevazuta de legislatia in vigoare pentru 

urmatoarele categorii de persoane: 

 Functionari publici; 

 Fochisti; 

 Persoane care lucreaza la inaltime; 

 Soferi, 

 Paznici, etc. 

Se va prezenta in copie lizibila conform cu originalul. 

 
 

C) PROPUNEREA TEHNICA 

Propunerea tehnica va face parte din contractul de achiziţie publica va conţine: 

 

Cerinţa nr. 1 Dovada insusirii proiectului de contract prin semnarea proiectului de contract atasat in documentatia 

achizitiei publice sau declaratie pe propria raspundere, formular 2 din sectiunea modele de formulare, din care sa 

rezulte ca ofertantul isi insuseste, fara obiectiuni inclusiv cu eventualele clarificari, proiectul de contract atasat in 

documentatia achizitiei publice 

 Clauzele obligatorii sunt imperative. Ofertanţii pot formula amendamente numai in legătura cu clauzele 

contractuale specifice - potrivit prevederilor legale în vigoare, orice operator economic are dreptul de a solicita 

clarificări cu privire la conţinutul documentaţiei de atribuire si implicit si cu privire la clauzele contractuale obligatorii 

(ce sunt parte a documentaţiei de atribuire). Daca un operator economic considera ca anumite clauze îi sunt 

defavorabile, va solicita autoritatii contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel încât daca aceste clauze vor fi 

amendate/modificate ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, înainte de data limita de 

depunere a ofertelor. 

Cerinţa nr. 2  Formularul 3 din secţiunea modele de formulare, continand declaratie privind respectarea normelor si 

obligatiilor relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, semnat. 

Toate documentele propunerii tehnice se vor prezenta semnate. Modul de prezentare a propunerii tehnice este 

obligatoriu si trebuie sa conţină toate documentele solicitate si in forma solicitata mai sus. 

D) PROPUNERE FINANCIARĂ 

Propunerea financiara va face parte din documentatia achizitiei publice si va conţine: 

Cerinţa nr. 1 Formularul de oferta - Formular 4  din secţiunea modele de formulare semnat.  

 Pretul reprezinta pretul total al ofertei, si va include cheltuieli directe și indirecte, legate de încheierea și 

executarea contractului  fiind exprimat în lei fara TVA și va rămâne neschimbat până la expirarea contractului. 

Nota: La ofertare, fiecare operator economic va tine cont de numarul maxim de testari, urmand ca autoritatea 

contractanta sa emita comenzi in functie de necesitatea de servicii. 

Documentul propunerii financiare se va prezenta corespunzător, astfel încât acesta sa furnizeze toate informaţiile 

cu privire la preturile si tarifele respective (exprimate în Lei, fara TVA) precum si la alte condiţii financiare si 

comerciale, astfel încât aceasta sa asigure realizarea tuturor solicitărilor prin documentaţia achizitiei publice. 

Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului pe toata perioada 

de valabilitate. Modul de prezentare a propunerii financiare este obligatoriu si trebuie sa conţină toate 

documentele solicitate si in forma solicitata. 

 

În  cadrul  documente lor  achiz i t ie i  publice ,  în  cazu l  în  care au fost  defin i te  speci f icaţi i  

tehnice pr in  indicarea de l icenţe ,  precedee spec iale,  mărci ,  e tc.  se consideră că sunt  înso ţi te  de  

menţ iunea "sau  ech iva lent" .  
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X. Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut. In cazul ȋn care doua sau mai multe oferte conţin, în cadrul 

propunerii financiare, acelaşi pret minim, atunci  în vederea  desemnării ofertantului câştigător, se va solicita, în scris, 

respectivilor ofertanţi, intr-un termen rezonabil o noua oferta de pret pentru departajare. 

Evaluarea financiara, respectiv încadrarea in art. 137 din Hotărârea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica/acordului-cadru din 

Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, se va realiza prin compararea propunerilor financiare. 

 

XI. Modul de accesare a documentatiei de atribuire 

 

Intreaga documentatie a achizitiei publice, formata din scrisoare de intentie de achizitie publice, model de 

contract, modele de formulare precum si alte informatii suplimetare, pot fi accesate pe site-ul www.onesti.ro la 

secţiunea Informaţii publice de interes public - Achiziţii publice prin link-ul http://www.onesti.ro/index.php/achizitii-

publice. 

Se pot solicita clarificari privind documentatia de atribuire prin intermediul adresei de e-mail: achizitii@onesti.ro 

pana cel tarziu cu 24 de ore inainte de data limita de depunere a ofertelor. Raspunsurile la eventualele solicitari de 

clarificari se vor posta pe site www.onesti.ro la sectiunea Informatii de interes public - Achizitii publice prin accesarea 

http://www.onesti.ro/index.php/achizitii-publice.   

Pentru detalii apelati la telefon: 0234/324243 int.214 -  Serviciul Achizitii Publice. 

 

Data limită pentru depunere a ofertei: 14.02.2022.  
 

Formalităţi ce trebuie îndeplinite în legătură cu transmiterea ofertei: 

Operatorul economic poate transmite oferta autoritatii contractante folosind una din modalitatile:  

1- prin intermediul adresei de e-mail achizitii@onesti.ro.  Documentele ofertei vor fi semnate in original, scanate 

si transmise.  

2 - prin curier catre autoritatea contractanta (Primaria Municipiului Onesti, B-dul Oituz, Nr.17, Onesti, judetul 

Bacau). 

3 - prin depunere direct la Registratura Generala a Primariei Municipiului Onesti, B-dul Oituz Nr.17, judeţul 

Bacău, Cod 601032. 

Program Regis tratura:  07
3 0

-16
0 0

 lun i ,  marţ i ,miercuri ,  jo i ,  07
3 0

-13
3 0

 v iner i .  

In situatia in care operatorul economic opteaza pentru transmiterea ofertei prin una din modalitatile descrise la 

punctul 2 sau punctul 3 atunci documentele ofertei vor fi introduse in plic/colet exterior, inchis corespunzator si 

netransparent, semnate in original, pe care se vor scrie urmatoarele: 

1.- denumirea si adresa achizitorului (Primaria Municipiului Onesti, B-dul Oituz, Nr.17, Onesti, judetul 

Bacau),  

2.- In  aten ţia  Serviciu lui  Achizi ţ i i  Publice ,  denumirea achizitiei:  

ˮServicii de testare psihologica a salariatilorˮ Cod de clasificare CPV  85147000-1 Servicii de medicina 

muncii  (Rev.2) şi inscripţia "A nu se deschide inainte de data 14.02.2022 . 

 Ofertele depuse dupã termenul limitã se considerã intarziate si vor fi respinse.   

In cazul in care ofertantul selectat nu va indeplini conditiile de participare sau refuza incheierea contractului/ 

onorarea comenzii, va fi selectat/contactat operatorul economic situat pe urmatorul loc, in baza criteriului de 

adjudecare.  

Ofertantii au obligatia de a respecta regulile formale de intocmire si depunere a ofertei, reguli instituite 

prin prezenta documentatie a achizitiei publice. 

Ofertantii vor fi instiintati cu privire la rezultatul achizitiei.  

În acest context, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a ne transmite oferta dvs. pentru prestarea serviciilor aferente 

obiectivului menționat mai sus. 

Cu stimă,  

http://www.onesti.ro/
http://www.onesti.ro/index.php/achizitii-publice
http://www.onesti.ro/index.php/achizitii-publice
mailto:achizitii@onesti.ro
http://www.onesti.ro/
http://www.onesti.ro/index.php/achizitii-publice
mailto:achizitii@onesti.ro

