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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. 627/06.11.2012
 

INVITATIE DE PARTICIPARE 
PRIVIND APLICAREA PROCEDURII DE NEGOCIERE FARA PUBLICAREA 
PREALABILA A UNUI ANUNT DE PARTICIPARE IN VEDEREA ACHIZITIEI 

softurilor / licentelor pentru  produsele constand in materiale de testare psihologica –teste 
SDH (HOLLAND SELF-DIRECTED SEARCH)-CPV 33156000-8 

Catre 

S.C. D @ D CONSULTANTS GRUP S.R.L.
Fax: 021.2304599

email: cosmin.tincu@testcentral.ro 

In atentia dlui Cosmin Tincu 

Subscrisa  Agentia  Judeteana  pentru  Ocuparea  Fortei  de  Munca  Timis,  cu  sediul  in 
Timisoara,  Bdul  Republicii  nr.  21,  jud.  Timis,  cod  postal  300159,  tel:  0256/294231,  fax: 
0256/294234, CIF 11375707, reprezentata legal de catre dl. Liviu NEGUT, director executiv si 
manager de proiect, 

Va invită să participati la procedura de atribuire ,,negocierea fara publicare prealabila a 
unui  anunt  de  participare''  avand  drept  obiect   Achizitia   de   softuri/licente  pentru  produsele 
constand  in  materiale  de  testare  psihologică  -  teste  SDH  (HOLLAND  SELF-DIRECTED 
SEARCH) in  cadrul  proiectului  „SPO On-line  -  Întalnirea  intre  cererea  şi  oferta  de  fortă  de 
muncă’’ COD CPV -  33156000-8. 

Sursa de finantare a contractului este asigurata din: fonduri europene FONDUL SOCIAL 
EUROPEAN  Programul  Operational  Sectorial  Dezvoltarea  Resurselor  Umane  2007-2013  si 
Bugetul de Stat. 

mailto:cosmin.tincu@testcentral.ro
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Procedura- negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare - in conformitate 
cu prevederile art. 122, lit. b)  din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. 

Valoare estimata fara T.V.A. pentru atribuirea contractului  59.000 lei la care se adauga 
TVA. 

Contractul nu este impartit pe loturi. 

Oferte alternative nu se accepta. 

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut. 

Documentatia  de atribuire  se pune la dispozitia  operatorului  economic  prin email  si  pe 
siteul institutiei : http://www.timis.anofm.ro/ 

Documentatia de atribuire contine : 
 Fisa date achizitie;
 Caietul de sarcini;  
 Formulare tip; 
 Model contract. 

Conditii de negociere: pentru a putea participa la negocierea fara publicarea prealabila a 
unui  anunt  de participare  in  vederea  incheierii  contractului  de   furnizare  softuri/licente  pentru 
produsele  constand  in  materiale  de  testare  psihologică in  cadrul  proiectului  „SPO  On-line  - 
Întalnirea intre cererea şi oferta de fortă de muncă’’ COD CPV -  33156000-8, candidatul trebuie 
sa  prezinte  urmatoarele  documente  privind  situatia  personala,  capacitatea  tehnica  si 
financiara: 

1. Formular 1 – Declaratie privind calitatea de participant la procedura;

2. Formular 2 – Declaratie privind eligibilitatea; 

3. 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; 

4. Formular 4 – Declaratie privind neîncadrarea în situatia prevazuta la art. 691 din Ordonanţa 

de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  34/2006  cu  modificarile  si  completarile 

ulterioare; 

5. Formular 5 – Informatii generale;

6. Formular 6 – Formular de oferta. 

http://www.timis.anofm.ro/
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7. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale de unde sa rezulte obligatiile scadente 

in luna anterioara celei in care se depune oferta;

8. 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. 

9. Dovada din care sa reiasa faptul 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). 

Oferta va fi prezentata pentru: 

Descrierea produsului Bucati

Manualul tehnic SDS
2

Ghid de utilizare SDS
2

Punct online pentru administrarea/scorarea 
SDS 3800

Caiet de testare pentru SDS 100

Caiet “Tu si cariera ta” pentru SDS 2

Caiet de cautare ocupationala pentru SDS 2
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SDS sau testul Holland este un instrument utilizat în autoevaluarea intereselor vocationale. 
Se adreseaza persoanelor cu varste peste 14 ani care sunt interesate de orientarea în 

cariera. Testul este bazat pe modelul Holland (RIASEC), are 228 de itemi, verbali cotati pe o 
scala dihotomica adevarat/fals. Conceptele masurate sunt împartite pe trei categorii: 

I. activitati, competente, ocupatii, autoevaluari;
II. II. ariile hexagonului Holland și 
III. indicii de congruenta, consistenta și diferentiere, la care se adauga codul rezumativ 

aspirational. Timpul de administrare este de 40 de minute.
 

Pretul unitar fara T.V.A prezentat de candidat va constitui punctul de pornire la negocierea 
fara publicarea prealabila a unui anunt de participare. 

Oferta preliminara si documentele insotitoare vor fi depuse la sediul AJOFM Timis, din 
Timisoara, Bdul Republicii nr. 21, jud. Timis, pana miercuri, 14.11.2012, ora 12.00

Deschiderea ofertei  va avea loc in data de  14.11.2012, ora 12.30. Ulterior va avea loc 
sedinta de evaluare. 

Sedinta de evaluare 15.11.2012, ora 12.00

 Data transmiterii prezentei invitatii de participare 06.11.2012. 

Toti operatorii  economici  care furnizeaza teste   SDH -HOLLAND SELF-DIRECTED 
SEARCH – sunt invitati sa depuna oferte pana la data si ora limita stabilite in prezentul 
anunt. 

Cu stima, 

AJOFM Timis 
Prin Liviu Negut 


