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Investeste in oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara nr. 4 ,,Modernizarea Serviciului Public de Ocupare’’
Domeniul major de interventie 4.1 ,,Intarirea capacitatii SPO pentru furnizarea serviciilor de
ocupare’’
Titlul proiectului: ,,SPO On-line- Intalnirea intre cererea si oferta de forta de munca’’
Contract POSDRU /111/4.1/S/92111
Nr. 618/01.11.2012
CAIET DE SARCINI
pentru furnizare pachet software prelucrare statistica SPSS COD CPV- 48463000-1 in cadrul
proiectului „SPO On-line - Întalnirea intre cererea şi oferta de fortă de muncă’’
1.INFORMAŢII GENERALE
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş organizează, coordonează şi realizează la nivel
judeţean, activitatea de ocupare a forţei de muncă şi de protecţie socială a persoanelor aflate în căutarea
unui loc de muncă, având următoarele atribuţii:
- asigură şi coordonează aplicarea politicilor în domeniul ocupării şi formării profesionale;
- organizează, prestează şi finanţează, în condiţiile legii, servicii de ocupare şi formare profesională a
forţei de muncă neîncadrate prin compartimentele de specialitate şi prin prestatorii de servicii;
- asigură recrutarea şi plasarea forţei de muncă în străinătate atât în statele cu care România are
încheiate acorduri bilaterale în domeniul forţei de muncă, cât şi în statele cu care nu are încheiate
asemenea acorduri;
- acţionează pentru sprijinirea mobilităţii forţei de muncă şi pentru asigurarea flexibilităţii funcţionale
a pieţei muncii;
- coordonează şi asigură realizarea prestaţiilor pentru înfăptuirea politicii de ocupare şi circulaţie a
forţei de muncă pe plan intern şi internaţional ;
- organizează şi asigură, prin serviciile de specialitate, informarea, consilierea şi orientarea
profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în vederea ocupării şi realizării
echilibrului între cererea şi oferta de forţa de muncă;
- asigură aplicarea măsurilor de protecţie socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă,
cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- elaborează studii şi analize în domeniul ocupării şi formării profesionale;
- propune programe de ocupare de nivel local, sau după caz, zonal;
- elaborează în baza indicatorilor sociali stabiliţi programe de activitate anuale, pe care le supune
aprobării Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi raportează periodic realizarea
prevederilor acestora;
- realizează la nivel judeţean măsurile cuprinse în Planul de implementare la nivel local a legislaţiei
armonizate cu acquis-ul comunitar.
Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţii tehnice, face parte integrantă din documentaţia de atribuire în
vederea participării la procedura de achiziţie pentru furnizare pachet software prelucrare statistica
SPSS COD CPV- 48463000-1 şi constituie ansamblul cerinţelor minimale pe baza cărora se elaborează de
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către fiecare ofertant propunerea tehnico-financiară, în condiţiile în care criteriul de evaluare a ofertelor este
"preţul cel mai scăzut".
2. OBIECTUL ACHIZITIEI - Achiziţie publică de furnizare pachet software prelucrare statistica
SPSS COD CPV- 48463000-1 in cadrul proiectului „SPO On-line - Întalnirea intre cererea şi oferta
de fortă de muncă’’
3. PROCEDURA ACHIZITIEI PUBLICE- ACHIZIŢIE DIRECTĂ –
4. SPECIFICATII TEHNICE
Ofertele care nu îndeplinesc cumulat cerinţele minimale privind caracteristicile tehnice vor fi considerate
neconforme. Caracteristicile specificate în caietul de sarcini sunt minimale şi obligatorii. Toate produsele se
vor achiziţiona într-o singura transa, in maxim 15 zile de la data semnarii contractului de furnizare
furnizare pachet software prelucrare statistica SPSS COD CPV- 48463000-1 Licentele / pachetele
software prelucrare statistica SPSS COD CPV- 48463000-1 vor fi destinate desfăşurării activităţilor
proiectului „SPO On-line - Întalnirea intre cererea şi oferta de fortă de muncă’’, pentru beneficiarul AJOFM
Timis, cu sediul din Timisoara, Bdul Republicii nr. 21, jud. Timis.
Caracteristicile principale ale produselor care urmeaza a fi achizitionate :
- 3 bucati - pachet software prelucrare statistica SPSS COD CPV- 48463000-1
,,SPSS Statistics Standard'' trebuie sa includa : Statistics Base ;Advanced Statistics ; Custom Tables ;
Regression;
Furnizorul va fi obligat sa ofere licenta perpetua pentru produsele oferite. Oferta financiara trebuie
sa contina contravaloarea serviciilor de instalare la sediul beneficiarului, mentenanta si suport tehnic
pentru o perioada de 1 an de zile de la data semnarii contractului de furnizare, precum si prezentarea
modului de utilizare pentru un nr. de 6 persoane desemnate de beneficiar.
Caracteristicile tehnice solicitate precum si celelalte prevederi mentionate sunt minime si obligatorii. Toate
produsele oferite trebuie sa fie însotite de toate accesoriile necesare functionarii lor la parametrii ceruti prin
prezenta specificatie tehnica, chiar daca beneficiarul a omis solicitarea lor explicita. Oferta va fi completata
de ofertant cu aceste accesorii.
Deplasarea la beneficiar, transportul, instalarea softului si modul de prezentare in limba romana se face prin
mijloacele proprii ale furnizorului si pe cheltuiala acestuia.
Locatia unde se vor furniza si se vor instala cele trei licente/pachete software prelucrare statistica SPSS
Statistics Standard'' (Statistics Base;Advanced Statistics; Custom Tables; Regression) si unde se va
prezenta modul de utilizare este: AJOFM Timis, Timisoara, Bdul Republicii nr. 21, jud Timis.
Conditii obligatorii de livrare si instalare a softului: Produsele trebuie sa fie furnizate si instalate
corespunzator de catre furnizor la adresa indicata mai sus.
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Componentele livrate trebuie însotite de instructiuni clare si detaliate de utilizare precum si de toate
accesoriile necesare pentru functionare inclusiv rezerve pentru eventuale pagube contand in pierdere de
informatie stocata in sistem/retea, rezonabil prezumate. Oferta trebuie sa includa furnizarea si instalarea
corespunzatoare a licentelor soft la locatia stabilita de solicitant, garantii si instructiuni de instalare si
utilizare.
5. TERMEN DE LIVRARE
Livrare – in termen de maxim 15 zile de la data semnarii contractului de furnizare .
6. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI -Se solicită o perioadă de valabilitate a ofertei de 60
zile.
7. MODALITATE DE PLATA
Plata produselor se va efectua după furnizarea/instalarea/si prezentarea modului de utilizare , in maxim 30
de zile de la data primirii facturii si va fi condiţionată de îndeplinirea de către Furnizor a tuturor obligaţiilor
sale în legătură cu executarea tuturor clauzelor prevăzute in contract, de aprobarea de către achizitor a
acesteia, precum si de punerea la dispozitie a fondurilor alocate de catre organismele abilitate cu efectuarea
platilor in cadrul proiectului.
8. PRECIZARI FINALE
Ofertantul câştigător se va prezenta la sediul achizitorului pentru încheierea contractului după trecerea
termenului prevazut de lege pentru formularea contestatiilor. Respectarea tuturor instrucţiunilor din caietul
de sarcini este obligatorie pentru toţi operatorii economici care au depus ofertă.
9. PERIOADA DE GARANTIE: 3 ani de la data receptiei calitative ;
- Ofertantul va trebui sa asigure garantia de buna functionare, calitatea si performantele bunurilor
oferite pentru perioada de garantie. Perioada de garantie incepe de la data receptiei calitative si anume,
dupa instalarea softurilor / pachetelor si verificarea functionarii acestora la parametri normali, in
prezenta furnizorului;
- Se va mentiona in oferta adresa unitatii care va asigura service autorizat al softului.
10.CONDITII DE RECEPTIE– Receptia se va efectua in doua etape:
- Receptia cantitativa- la data instalarii efective a softului, in prezenta furnizorului;
- Receptia calitativa- dupa instalarea si testul de functionare corespunzatoare a softului in prezenta
furnizorului;
11.PRECIZARI FINALE: Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a respinge orice oferta in
situatia in care: parametrii tehnici oferiti sau conditiile economice prezentate sunt inacceptabile sau daca
oferta nu respecta intocmai toate cerintele prevazute in caietul de sarcini.
AJOFM TIMIS
Prin Manager de proiect
Liviu Negut

Responsabil Achizitii Publice
Carmen NOVAC
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