ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN

Alba Iulia, Piata Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod. 510118
Tel: 0258-813380; 813382; fax : 0258-813325;
e-mail: cjalba@cjalba.ro web:www.cjalba.ro

Nr. / Indicativ dosar/ data:

1747/III/A/2/02.02.2016

INVITATIE DE PARTICIPARE
LA ACHIZITIA DE SERVICII DE SANATATE SI SECURITATE A MUNCII
Catre: _________________________________________________________________
Adresa: ________________________________________________________________

JUDETUL ALBA prin CONSILIUL JUDETEAN ALBA, cu sediul in Alba Iulia, Piaţa Ion I.C.
Brătianu nr.1, reprezentat legal prin domnul Ion Dumitrel - preşedinte, are plăcerea sa va informeze ca
firma dumneavoastră este invitata să ia parte la selecţia de oferte in vederea atribuirii contractului
“Servicii de sănătate si securitate a muncii”.
Date privind achizitorul: Judeţul Alba (Consiliul Judeţean Alba), Alba Iulia, P-ta I.I.C.
Brătianu nr. 1, tel/ fax: 0258 811 591 e-mail: cjalba@cjalba.ro.
1. Obiectul contractului: Servicii de sănătate si securitate a muncii
Prezenta invitaţie are ca obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse în Anexa 2B la
OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv servicii de sănătate si securitate a
muncii, cod CPV 85100000-0
2. Tipul de contract:
Servicii de sănătate si securitate a muncii pentru angajații
Consiliului Județean Alba (145 persoane)
3. CODUL CPV:
85100000-0
4. Durata contractului:
5. Valoarea estimata:

11 luni
13.000 lei fără TVA.

6. Specificații tehnice ale serviciilor
- elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi
sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii, precum şi ale locurilor
de muncă/posturilor de lucru;
- elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare
loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;
- elaborarea tematicii şi a documentarului privind instruirea introductiv generală a lucrătorilor
societăţii în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă;
- efectuarea acesteia cu întregul personal al unităţii;
- testarea cunoștințelor;
- elaborarea tematicii privind instruirea la locul de munca;
- acordarea de consultanţă conducătorului direct al locului de muncă pentru efectuarea Instruirii la
locul de muncă a personalului din subordinea sa;
- elaborarea tematicii privind instruirea periodică;
- acordarea de consultanţă conducătorilor locurilor de muncă in efectuarea instruirii periodice a
personalului din subordinea sa;

- verificarea instruirii periodice, prin sondaj;
- completarea fiselor individuale de securitate şi sănătate;
- întocmirea planului de acțiune in caz de pericol grav si iminent (acolo unde este cazul);
- elaborarea planului de prevenire si protecție;
- identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din unitate şi
întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform
prevederilor HG 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către
lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
- participarea la evenimentele deosebite ce pot apărea (controale sau accidente);
- realizarea masurilor dispuse de către inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al
cercetării evenimentelor.
7. Condiții de participare

- Certificat de abilitare pentru servicii externe de prevenire si protecţie emis de Ministerul Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei conform art. 45 alin (2), lit. (e) din Legea securităţii şi sănătăţii în
muncă nr. 319/ 2006;
- CV persoanei/persoanelor responsabile cu executarea contractului din care sa reiese competentele in
domeniu in acord cu legislația specifica, precum si copii după „Certificatele de absolvire” a cursurilor
cu referire la obiectul contractului;
- Certificat de înregistrare emis de ONRC;
- Declarația prevăzută la art. 69¹ din O.U.G. 34/2006;
- Alte documente care dovedesc capacitatea de exercitare a activității profesionale, in domeniul aferent
obiectului contractului de achiziție.
8. Criteriul de selecție a ofertelor: Prețul cel mai scăzut. În cazul în care doua sau mai multe
oferte clasate pe primul loc conțin în cadrul propunerii financiare, același preț minim, atunci în vederea
atribuirii contractului de achiziție publică se va solicita respectivilor ofertanți, pentru departajare o
nouă propunere financiară în plic închis. Contractul va fi atribuit ofertantului a cărui propunere
financiară are prețul cel mai scăzut, în condițiile respectării cerințelor minime de calificare.
9. Conținutul ofertei
Oferta va conține: Documentele prevăzute la pct. 7. Condiții de participare din prezenta invitație,
Oferta financiara, Propunerea tehnica. Declarația prevăzută la art. 69¹ din O.U.G. 34/2006 se va
prezenta conform modelului anexat prezentei.
Ofertele vor fi transmise in scris, pana la data de 05.02.2016, ora 12,00 la sediul Consiliului
Județean Alba, Alba Iulia, P-ta IIC Brătianu nr. 1, camera 6 – registratura.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea
procedurii de atribuire sunt:
Ion Dumitrel – Presedintele Consiliului Judetean Alba;
Cucui Alin Florin – Vicepresedinte Consiliul Judetean Alba;
Roman Florin Claudiu – Vicepresedinte Consiliul Judetean Alba;
Bumb Sorin Ioan – administrator public;
Bumbu Vasile – Secretarul Judetului Alba;
Popescu Dan Mihai- Director executiv;
Aitai Marian Florin – Director executiv;
Opruta Elena – Director executiv adjunct;
Bodea Ioan – Director executiv;
Negrut Liliana – Director executiv;
Coman Voichita Maria– Arhitect Sef;
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Consilieri judeteni:
Bibolar Horatiu Mugur; Cenusa Marin; Chiriac Raul Dumitru; Cira Grigorescu Gabriel; Cojocaru Igor; Cretu Simion;
Daramus Eugenia Marcela; Petru Cristea; Dragosin Petru Romi; Filipescu Cornel; Fulea Dumitru; Fulea Ioan; Florea Ioan;
Hategan Marius Nicolae; Marincas Ion; Mihai Nicusor Mircea; Morar Lucian Mihai; Narita Virgil Nicolae; Pasca Cristian
Dan; Popa Romul; Pusca Nicolae; Racuci Claudiu Vasile; Sandea Dorin Gheorghe; Simion Marcel; Stan Marcel Ioan;
Tatar Virgil; Truta Nicolae; Oprea Maria Daciana; Albu Nicolae

Nota: Incadrarea in situatia prevazuta la art. 69^1din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea
ofertantului/sustinatorului/subcontractantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de
achizitie publica.
Cu stima,

Președinte,
Ion Dumitrel

Biroul resurse umane
Intocmit: Suciu Horatiu

Sef Birou,
Suciu Horatiu
Tel. 0258/813380 int. 7010
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