Raspuns la solicitarea de clarificari
Referitor la intocmirea ofertei, facem urmatoarele precizari in urma unor solicitari de
clarificari :
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca este o instituţie
academică de învăţământ superior care are ca misiune promovarea cercetării științifice
avansate și a educației, acoperind un spectru larg de specializări la nivel de licenta, masterat
si doctorat, precum și la postdoctorat și de formare pe tot parcusrsul vieții . Cele cinci
facultati din USAMV-CN sunt: Faculatate de Agricultură, Facultatea de Horticultură,
Faculattea de Zootehnie și Biotehnologii, Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor,
Facultatea de Medicină Veterinară.
Universitatea oferă 24 programe de licență zi, 5 FR, 24 programe masterat și
programe doctorale prin cele două Școli Doctorale.
Structuri organizatorice: Universitatea este organizată în facultăți, departamente,
institute de cercetare, centre de cercetare, scoli doctorale, centre de formare continuă și
departament de invațamânt la distanță, stațiuni didactice experimentale, clinică universitarăveterinară, centru de consultanță, de tranfer tehnologic, unități de microproducție și prestări
de servicii. ÎN structura universității funcționează compartimente, birouri, oficii, servicii
tehnico administrative pentru deservirea activităților curente și a celor mai sus menționate,
nominalizate
in
caietul
de
sarcini
(http://www.usamvcluj.ro/files/carta/corectat/ultima/RC%202.pdf)- vezi ORGANIGRAMA
Sediul USAMV CN este Calea Manastur 3-5, Cluj Napoca, iar numărul de angajați a
fost precizat în caietul de sarcini.
Așa cum este precizat în obiectul achiziției, universitatea este certificata conform ISO
9001/2008 (TUV AUSTRIA)
(http://dac.usamvcluj.ro/data/3%20REGULAMENTE%20SI%20PROCEDURI/SIMC
/proceduri%20operatiolane/usamv-cluj-z-9001_rum_13.pdf).
Prin urmare Universitatea își propune recertificarea, în conformitate cu noul Standard
ISO 9001/2015. În acest sens solicitarea are drept scop achiziţionarea“Serviciilor de
evaluare a conformării pentru tranziţia de la standardul ISO 9001/2008 la cerinţele
standardului de calitate ISO 9001/2015, in vederea recertificării precum şi achizitia
serviciilor de formare auditor in domeniul calităţii conform ISO 9001/2015 si
19011/2011“.
Pentru indeplinirea cerințelor de recertificare conform noului standard ISO 9001/2015
universitatea solicită o analiză de diagnoză (preudit de certificare/recertificare) care să
stabilească dacă pot fi îndeplinite condițiile de recertificare în termenul stabilit (1.12.2017)
(http://dac.usamvcluj.ro/proceduri_opertionale.php). Față de această cerință se solicită o

analiza la fata locului a organizatiei. Cele două analize trebuie să concluzioneze și numărul
de persoane necesar a fi certificate specialist în domeniul managementului calității care vor
implementa ISO 9001/2015 în universitate.
Referitor la garantia solicitata facem urmatoarele precizari:
Garantia constituita va fi prezentata doar de catre ofertantul desemnat castigator. In
documentele ofertei se va prezenta doar o declaratie prin ofertantul se obliga sa puna la
dispozitie autoritatii contractante garantia , intr-un termen de 10 zile de la semnarea
contractului in cazul in care i se va atribui contractul .
Birou Achizitii Vanzari si Inchirieri

