Nr. 623/06.11.2012
FISA DE DATE A ACHIZITIEI
privind elaborarea şi prezentarea ofertei pentru încheierea contractului de achiziţie publică
pentru furnizarea softului / licentelor pentru produsele constand in materiale de testare
psihologica –teste SDH (HOLLAND SELF-DIRECTED SEARCH)-CPV 33156000-8, in cadrul
proiectului „SPO On-line - Întalnirea intre cererea şi oferta de fortă de muncă’’
SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT
Denumire: AGENTIA JUDETEANA A FORTELOR DE MUNCA TIMIS
Adresa: Bd. Republicii, nr. 21, jud. Timis
Localitate: Timisoara
Cod poştal: 300159
Ţara: România
Număr de înregistrare la Registrul Comerţului: -nu e Cod unic de înregistrare: CIF 11375707
cazul
Persoana de contact: Carmen Novac-Responsabil Telefon: 0744. 581. 764
achizitii
RO 60 TREZ 621 5005 XXX 000296- deschis la Trezoreria Timisoara
Alte informaţii pot fi obţinute la:
x Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior
□ Altele: completaţi anexa A.I
Caietul de sarcini şi documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv şi sistemul de
achiziţie dinamic) pot fi obţinute pe site-ul institutiei : http://www.timis.anofm.ro/
Ofertele sau solicitările de participare trebuie transmise la:
x Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior
□ Altele: completaţi anexa A.III
Solicitările de clarificare se transmit la nr. fax 0256/294234
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: in termen de maxim 3 zile lucrătoare de la primirea unei
astfel de solicitări din partea operatorului economic,in masura posibilitatilor.
Termen limită de depunere a ofertelor

14.11.2012
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Data şedinţei de deschidere a ofertelor

14.11.2012

12.3

I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE)
þ autoritati locale
servicii generale ale administraţiei publice
Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante
da □ nu x
SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă
Contract de furnizare a softului / licentelor pentru produsele constand in materiale de testare psihologica –teste
SDH (HOLLAND SELF-DIRECTED SEARCH)-CPV 33156000-8, in cadrul proiectului „SPO On-line Întalnirea intre cererea şi oferta de fortă de muncă’
II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
a) Lucrări
□
B) Produse
x
c) Servicii
□
Executare
□
Cumpărare
x
Categoria serviciilor:
nr. □□
Proiectare şi executare
□
Leasing
□
Executarea, prin orice
□ Închiriere
□
mijloace, a unei lucrări,
Închiriere cu opţiune de
□
conform cerinţelor
cumpărare
specificate de autoritatea
O combinaţie între acestea □
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contractantă
Locul principal de prestare

Locul principal de livrare
AGENTIA JUDETEANA A
FORTELOR DE MUNCA
TIMIS, Bd. Republicii, nr. 21,
jud. Timis Cod NUTS RO424;

Locul principal de prestare

II.1.3) Procedura implică
Un contract de achiziţii publice
x
Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic (SAD)
□
Încheierea unui acord-cadru
□
II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru (după caz)-nu este cazul
Acord-cadru cu mai mulţi operatori economici
□ Acord-cadru cu un singur operator economic
Numărul □□□ sau, după caz, numărul maxim □□□ de
participanţi la acordul-cadru preconizat
Durata acordului-cadru: Durata în ani: □□ sau în luni: □□□
Justificarea unui acord-cadru a cărui durată depăşeşte patru ani:
Estimarea valorii totale a achiziţiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru (după caz; numai în cifre):
Valoarea estimată fără TVA
59.000 lei

□

II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor
Achizitia softului / licentelor pentru produsele constand in materiale de testare psihologica –teste SDH (HOLLAND
SELF-DIRECTED SEARCH)-CPV 33156000-8, in cadrul proiectului „SPO On-line - Întalnirea intre cererea şi
oferta de fortă de muncă’
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)
Vocabular principal
Vocabular suplimentar (după caz)
Obiect principal
COD CPV: 33156000-8
□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□
Obiect(e) suplimentar(e)
□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□
□□□□-□ □□□□-□ □□□□-□
II.1.7) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice
II.1.8) Împărţire în loturi (pentru precizări privind loturile utilizaţi
anexa B de câte ori este necesar, pentru fiecare lot în parte)
Dacă da, este necesar să se depună oferte pentru (bifaţi o singură căsuţă):
un
singur
lot unul sau mai multe loturi toate loturile
□
□
II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)

da □ nu x
da □ nu x
□
da □ nu x

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul (inclusiv, după caz, toate loturile şi toate opţiunile)
Furnizarea softului / licentelor pentru produsele constand in materiale de testare psihologică - teste SDH
(HOLLAND SELF-DIRECTED SEARCH) astfel cum acesta este detaliat si prevazut in caietul de sarcini
pentru implementării proiectului „SPO On-line - Întalnirea intre cererea şi oferta de fortă de muncă”
Valoarea estimata, fara TVA, a contractului: 59.000 lei.
II.2.2) Opţiuni (după caz)
da □ nu x
Dacă da, descrierea acestor opţiuni:
Dacă se cunoaşte, calendarul prevăzut de aplicare a respectivelor opţiuni:
în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului)
Numărul de prelungiri posibile (după caz): □□□ sau interval: între □□□ şi □□□
Dacă se cunoaşte, în cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite, calendarul prevăzut al
contractelor ulterioare: în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului)
II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
Durata în luni : pana la finalizarea proiectului, 31.05.2013.
II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
II.4.1. Ajustarea preţului contractului
pretul contractului este ferm si nemodificabil pe toata durata contractului
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da □ nu x

Dacă DA, se va preciza modul de ajustare a preţului contractului (în ce condiţii, când, cum, formula de ajustare
aplicabilă)
SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE
III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
da □ nu x
III.1.1.a) Garantie de bună executie
da □ nu x
III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante
Se specifică sursele de finantare ale contractului ce urmează a fi atribuit (buget de stat, buget local sau alte surse):
Bugetul de Stat si Fonduri comunitare nerambursabile- Programul Operationa Sectorial Dezvoltarea Resurselor
UmaneIII.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul (după caz)
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale (după caz)
da □ nu x;
Dacă da, descrierea acestor condiţii:
III.1.5. Legislatia aplicabilă
a) a) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si
completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare;
b) Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achizitie publică din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor
de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii;
c)Ordin 2081/2007 pentru aprobarea manualului operational pentru activitatea de observare si verificare a atribuirii
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari;
d)orice alte acte normative sau standarde conexe sau subsecvente,impuse de legislatia romana sau comunitara ori
publicate pe site-ul : www.anrmap.ro ; Prezenta enumerare nu este limitativa.
III.2) CONDIŢII DE ELIGIBILITATE
Candidatul trebuie sa prezinte urmatoarele documente privind situatia personala, capacitatea tehnica si
financiara:
Formular 1 – Declaratie privind calitatea de participant la procedura;
Formular 2 – Declaratie privind eligibilitatea;
Formular 3 – Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
Formular 4 – Declaratie privind neîncadrarea în situatia prevazuta la art. 69 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
Formular 5 – Informatii generale;
Formular 6 – Formular de oferta.
Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale de unde sa rezulte obligatiile scadente in luna anterioara celei in
care se depune oferta;
Certificat constatator emis de ONRC, emis cu cel mult 15 zile inainte de data deschiderii ofertelor din care sa rezulte
obiectul de activitate al operatorului economic, ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la faliment sau lichidare.
Administrarea afacerilor de catre un judecator sindic sau cu privire la declansarea unei proceduri legale pentru
declararea sa in una din aceste situatii.
Dovada din care sa reiasa ca societatea este unic distribuitor / furnizor al produselor solicitate ( fie inscris care sa
provina de la o institutie a statului fie declaratie pe proprie raspundere).
SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ
IV.1) TIPUL PROCEDURII : Negociere directa fara publicarea unui anunt de participare , conform art. 122, lit b din
OUG nr. 34 /2006.
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IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire (bifaţi rubrica sau rubricile corespunzătoare)
Cel mai mic preţ
Sau
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce priveşte

x

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Ofertantul are obligatia de a elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate
cerintele/specificatiile tehnice din Caietul de sarcini.Oferta tehnica va cuprinde de asemenea si ca modele de
referinta: Propunerea de contract insusit semnat si parafat pe fiecare pagina. Eventualele observatii referitoare la
propunerea de contract se pot face doar in perioada rezervata clarificarilor si doar cu privire la clauzele specifice.
Propunerea tehnica va fi semnata de persoanele imputernicite ale ofertantului – va avea un caracter ferm si
obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate stabilita de autoritatea contractanta.
Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat şi complet, în corelaţie cu cerintele / specificatiile tehnice din
Caietul de sarcini.La nivelul caietului de sarcini s-au avut in vedere prevederile art. 38 din OUG nr. 34/2006,
prin care se interzice definirea specificatiilor tehnice prin indicarea de licente, marci, procedee speciale fara a
fi insotite de mentiunea ,,sau echivalent’’.
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
Ofertantul trebuie să prezinte form.de ofertă (Formular 6) - pretul total ofertat va fi exprimat in lei, fara TVA, va
cuprinde toate costurile necesare livrarii.
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei
Oferta şi documentele care însoţesc oferta se vor depune la sediul autoritatii contractante, AGENTIA JUDETEANA
A FORTELOR DE MUNCA TIMIS, Timisoara, Bd. Republicii, nr. 21, jud. Timis, cod postal 300159 direct sau prin
poştă.
Data limită pentru depunerea ofertei: 14.11.2012, ora 12.00.
Modul de prezentare, sigilare şi marcare a ofertelor şi a documentelor care însoţesc oferta. Ofertantul trebuie să
prezinte un exemplar al ofertei (tehnice şi financiare) şi al documentelor de calificare în orig şi unul in copie. În
eventualitatea unei discrepanţe între orig şi copii va prevala orig.Orig şi copia trebuie să fie tipărite sau scrise cu
cerneală neradiabilă şi vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul / reprezentanţii autorizat /autorizaţi
corespunzător să angajeze ofertantul în contract. Orice ştersătură, adăugire, interliniere sau scris peste cel dinainte
sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana /persoanele autorizată / autorizate să semneze oferta.
Ofertantul trebuie să sigileze orig şi copia în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu “ORIG” şi,
respectiv, “COPIE”. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător şi netransparent .
Plicurile interioare trebuie să fie marcate după cum urmează:
Documentele de calificare, în orig şi copie, în plicuri închise şi sigilate, pe care se va scrie denumirea şi adresa
ofertantului, precum şi menţiunea: DOCUMENTE DE CALIFICARE ORIG, respectiv COPIE.
Propunerea tehnică, în orig şi copie, în plicuri închise şi sigilate, pe care se va scrie denumirea şi adresa ofertantului,
precum şi menţiunea PROPUNERE TEHNICĂ ORIG, respectiv COPIE.
Propunerea financiară, în orig şi copie, în plicuri închise şi sigilate, pe care se va scrie denumirea şi adresa
ofertantului, precum şi menţiunea PROPUNERE FINANCIARĂ ORIG, respectiv COPIE.
Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autoritatii contractante şi cu inscripţia “A NU SE DESCHIDE
ÎNAINTE DE DATA .............................“
SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz)
da □ nu X
Dacă da, precizaţi perioadele estimate de publicare a anunţurilor viitoare: _____________________________
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect program finanțat din fonduri comunitare
da X nu □
Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) şi sau program(e): 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
Termenul de depunere a contestaţiei este de cel mult 5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă de către
contestator despre actul pe care acesta îl consideră nelegal.
Decizia Consiliului privind soluţionarea contestaţiei poate fi atacată cu plângere în termen de 10 zile de la
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comunicare. Plângerea se înaintează instanţei competente, conform prevederilor art. 283 aliniat (1) din OUG
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Instanţa competentă să soluţioneze plângerea formulată
împotriva deciziei pronunţate de Consiliu este: Curtea de Apel Timişoara - secţia de Contencios Administrativ şi
Fiscal, Piaţa Ţepeş Vodă nr.2, Cod Poştal 300055, Tel:0256-494650, Fax: 0256-498092.
VI.4.2 Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006.

AJOFM Timis
Prin Liviu Negut
Intocmit
Av. Carmen NOVAC
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