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SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC) 
Cod de identificare fiscala: 28911460; Adresa: Strada: Mărăcineanu Valter, cpt., nr. 1-3; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti;
Cod  postal:  010155;  Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  Adriana  Rudolf;  Telefon:  +40  21313005;  Fax:  +40  21313005;  E-mail:
achizitii@anc.edu.ro; Adresa internet: (URL) http://www.anc.edu.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

 

Sectiunea II: Obiect
 

II.1) Obiectul achizitiei
 

II.1.1 Titlu:
Contract servicii intelectuale pentru  elaborarea/revizuirea a 98 de standarde ocupaționale - L5

Numar de referinta: ID3361520227/2020/21
 

II.1.2 Cod CPV Principal:
92312210-6 - Servicii prestate de autori (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului
Servicii

 
II.1.4) Descriere succinta:
Elaborarea/revizuirea a 98 de standarde ocupationale
 
Termenul limită pănă la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de
atribuire este: 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea Contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor
solicitărilor de clarificări: în a 10-a zi înainte de termenul limită stabilit în anunțul de participare pentru depunerea ofertelor, în măsura în
care sunt transmise în termenul precizat.

 

Sectiunea VI:  Informatii suplimentare
 

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.03.2021

 
VI.6) Informatii despre anuntul original
Anunt original din SEAP: Anunt de participare CN1029503
Numar anunt in JOUE: 2021/S 065-166387

 

SECTIUNEA VII: Modificari
 

VII.1) Informatii care urmeaza sa fie modificate sau adaugate
 

VII.1.1) Motivul modificarii
Modificarea informatiilor originale oferite de autoritatea contractanta

 
VII.1.2) Text care urmeaza sa fie corectat in anuntul original

 
Numarul sectiunii In loc de A se citi
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VII.2) Alte informatii suplimentare:
Se modifica in Anuntul de participare si in Caietul de sarcini:  Lotul 5 in Servicii elaborare/revizuire standard ocupational "designer
instrucţional, si Lotul 46 in Servicii elaborare/revizuire standard ocupational "operator la fabricarea produselor congelate de patiserie şi
panificaţie"

 

Numarul sectiunii: II.2.1) Titlu
Lot nr.: 5 Servicii elaborare/revizuire
standard ocupational  ” Interpret in limbaj
mimico-gestual (studii superioare)”
Locul textului ce urmeaza sa fie modificat: Se
modifica standardul ocupational

Servicii elaborare/revizuire standard
ocupational "interpret in limbaj mimico-
gestual (studii superioare)"

Servicii elaborare/revizuire standard
ocupational "designer instrucţional:

Numarul sectiunii: II.2.4) Descrierea achizitiei
publice
Lot nr.: 5 Servicii elaborare/revizuire
standard ocupational  ” Interpret in limbaj
mimico-gestual (studii superioare)”
Locul textului ce urmeaza sa fie modificat: Se
modifica standardul ocupational

Cod COR 235202, Grupa de baza 2352
Instructori-formatori pentru elevi cu nevoi
speciale

Cod COR 235904, Grupa de baza 2359
Specialişti în învăţământ neclasificaţi în
grupele de bază anterioare

Numarul sectiunii: II.2.1) Titlu
Lot nr.: 46 Servicii elaborare/revizuire
standarde  ocupationale   ” Brutar”
Locul textului ce urmeaza sa fie modificat: Se
modifica standardul ocupational

Servicii elaborare/revizuire standard
ocupational "brutar"

Servicii elaborare/revizuire standard
ocupational "operator la fabricarea
produselor congelate de patiserie şi
panificaţie"

Numarul sectiunii: II.2.4) Descrierea achizitiei
publice
Lot nr.: 46 Servicii elaborare/revizuire
standarde  ocupationale   ” Brutar”
Locul textului ce urmeaza sa fie modificat: Se
modifica standardul ocupational

Cod COR 751201, Grupa de baza 7512
Brutari, patiseri şi cofetari

Cod COR 751205, Grupa de baza 7512
Brutari, patiseri şi cofetari
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