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SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

Institutie publica

Activitate (Activitati)

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ARGES

Adresa postala: PITESTI, STR. REPUBLICII, NR. 11, COD 110062, JUD. ARGES, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110062, Romania, Punct(e) de contact: 
FLORINA CHIRITA, Tel. +40 248222415, Email: florina.chirita@ag.anofm.ro, Fax: +40 248222582, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-
licitatie.ro

Altele: Selectia fortei de munca

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

Servicii de dezvoltare programe informatice, furnizare echipamente informatice în vederea implementarii activitatilor specifice mentionate in 
cererea de finantare, oferirea de instruire specifica in vederea implementarii si utilizarii programelor informatice la nivelul agentiilor judetene 
de ocupare a fortei de munca

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

7 - Servicii informatice si servicii conexe

Locul principal de prestare: Sediul AJOFM Arges, Pitesti, B-dul Republicii, Nr.11

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Arges  doreste achizitionarea de Servicii de dezvoltare programe informatice, 
furnizare echipamente informatice în vederea implementarii activitatilor specifice mentionate in cererea de finantare, oferirea de instruire 
specifica in vederea implementarii si utilizarii programelor informatice la nivelul agentiilor judetene de ocupare a fortei de munca respectiv 
pentru: 

•	Servicii de dezvoltare de software de management cu clientii;

•	Servicii de dezvoltare de software de planificare;

•	Servicii de dezvoltare de software pentru realizare baze de date

•	Furnizarea de echipamente informatice (hardware) care sa permita utilizarea programelor informatice dezvoltate 

•	Furnizare instruire bazate pentru utilizarea produselor software dezvoltate in cadrul contractului

72212610-8 Servicii de dezvoltare de software pentru baze de date (Rev.2)

72212445-0 Servicii de dezvoltare de software de management al relatiilor cu clientii (Rev.2)

80400000-8 Servicii de educare a adultilor si alte servicii de invatamant (Rev.2)

30200000-1 Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)

72212332-5 Servicii de dezvoltare de software de planificare (Rev.2)

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Da

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

II.1.3)   Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

Codul NUTS: RO - ROMANIA

Tip anunt: Anunt de participare

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
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•	Servicii de dezvoltare de software de management cu clientii;

•	Servicii de dezvoltare de software de planificare;

•	Servicii de dezvoltare de software pentru realizare baze de date

•	Furnizarea de echipamente informatice (hardware) care sa permita utilizarea programelor informatice dezvoltate, astfel: 

           48820000-2 Servere (2 buc)

           30233000-1 Dispozitive de stocare si citire (1 buc)

           30237200-1 Rack si accesorii (1 buc)

           32420000-3 Echipament de retea (1 buc)

           38520000-6 Scanere (4 buc)

           31224400-6 Cablu de conectare (1 buc)

           31224300-5 Cutii de conectare (1 buc)

           32421000-0 Componente de retea (1 buc)

           32422000-7 Cabluri de retea (1 buc)

•	Furnizare instruire bazate pentru utilizarea produselor software dezvoltate in cadrul contractului

Valoarea estimata fara TVA: 3,200,000.00 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
4 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 finantat din Fondul Social European

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.1.1.a) Garantie de participare

Da

Cuantumul garantiei de participare este de  1 % din valoarea estimata, in cuantum de 32.000,00 lei 	.

Garantia se poate constitui si in valuta iar echivalenta se va face la cursul BNR, din data limita de depunere a ofertelor, in lei.

Perioada de valabilitate a garantiei de participare „este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei” si anume 90 zile de la termenul 
limita de depunere a ofertelor 

Garantia de participare se constituie in conf. cu art.86 alin.(1)din H.G. nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv 
instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari (model orientativ – Formular 17) 
prezentat in original la sediul Autoritatii Contractante sau virament bancar in contul cod RO44TREZ0465005XXX000150 deschis la 
Trezoreria Operativa Municipiul Pite?ti, cu mentiunea AJOFM Arges – Proiect ,,SPO LOCAL – DIRECT ACCESIBIL” 

In cazul ofertei prezentate de un grup de operatori economici asociati, instrumentul de garantare va fi emis în numele asocierii. Se accepta 
un singur instrument de garantare care sa acopere integral suma mentionata  mai sus. Garantia de participare emisa in alta limba decat 
romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.

Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei bancare de participare vor fi respinse.

Ofertantul care dovedeste ca face parte din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii conf. Legii nr.346/2004, modificata si completata, 
beneficiaza de reducere cu 50% pentru criteriul legat de cuantumul garantiei de participare.

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Da

Cuantumul garantiei de buna executie in lei: 5 % din valoarea contractului fara TVA. 

Garantia de buna executie se va constitui în conformitate cu prevederile art. 90, din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, 
sub forma unui instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care va deveni anexa 
la contract, respectiv printr-o Scrisoare de garantie financiara de buna executie prezentata pâna la data semnarii contractului Perioada de 
valabilitate a garantiei de buna executie a contractului va fi cel putin egala cu durata contractului. Prezentata in original si in traducere 
autorizata, in limba româna (daca este emisa in alta limba decat romana).

Garantia de buna executie se restituie dupa elaborarea raportului final si dupa aprobarea ultimei cereri de rambursare, dar nu mai tarziu de 
14 zile de la data indeplinirii contractului.

Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie in limita prejudiciului creat, daca contractantul nu 
isi indeplineste obligatiile asumate prin contract.

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari 
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare;
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III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Cerinta nr.1:

Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG 34/2006 – Formularul nr.3. Precizari:

- In cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare asociat are obligatia de a depune Formularul nr.3.

- In cazul unei oferte individuale/comune sustinute de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a depune Formularul nr.3. 

Cerinta nr.2:

Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG 34/2006 – Formularul nr.4. 

Ofertantul va prezenta urmatoarele certificate:

- certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia operatorul economic 
isi are sediul social, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in casre este prevazut termenul 
limita de depunere a ofertelor.

In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici 
pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. 

- certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii 
anterioare celei in casre este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.

Precizari:

- In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a depune Formularul nr.4, precum si certificatele de atestare 
fiscala solicitate.

- In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinute de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a depune o 
declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.181 lit. a), lit. c)1 si lit.d) din OUG nr.34/2006 – Formularul nr.4.

- In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit certificate de tipul celor solicitate se 
accepta prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere sau, dupa caz, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati 
administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Cerinta nr.3:

Certificat de participare cu oferta independenta potrivit Ordinului Presedintelui ANRMAP nr.314/2010 – Formularul nr.5. 

Cerinta nr.4:

Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69'1 din OUG nr.34/2006 – care se va prezenta atat de 
subcontractant, cat si de tertul sustinator.Formularul nr.6. 

Persoanele cu putere de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

Nicolae Victor Badescu – Director Executiv

Baciu Lambeanu Claudian - Director Executiv Adjunct

NOTA: Daca exista incertitudini cu privire la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a 
solicita informatii direct de la autoritatile competente.

Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica 
prevederile art.182 din OUG 34/2006. Documentele vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu 
originalul", insotite de traducerea autorizata in limba romana.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Persoane juridice/fizice romane

Certificat Constatator – pentru societati comerciale, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta. Informatiile 
cuprinse in acest document trebuie sa fie reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor. 

Orice alte documente care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.

Documentele care trebuie prezentate în cazul ONG – Extras de la Registrul Asociatiilor si Fundatiilor si documente justificative (Statut, Act 
constitutiv, încheierea judecatoreasca, extras, etc.)

Persoane juridice/fizice straine

Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, operatorul economic va prezenta documente care dovedesc forma 
de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Documentele vor fi prezentate in traducere autorizata.

Documentele solicitate se pot depune in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” 
insotite de traducerea autorizata in limba romana (in cazul in care sunt emise in alta limba decat romana).

In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele mentionate mai sus din care sa 
rezulte ca este autorizat sa desfasoare partea sa din contract.

Cerinta nr.1

Media cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani financiari incheiati (2011, 
2012, 2013)a ofertantului trebuie sa fie de cel putin 6.000.000 lei 



Cifra de afaceri se prezinta in moneda nationala a operatorului economic si 
echivalentul in euro.



Ofertantul va prezenta situatiile financiare aferente exercitiilor financiare pe 
anii 2011, 2012 si 2013, vizate si inregistrate de organele competente.

In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte Formularul nr. 7 si 
situatiile financiare, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod 
cumulativ.

Documentele solicitate vor fi prezentate in copie cu mentiunea „conform cu 
originalul”. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba 
romana ale documentelor solicitate mai sus.

Ofertantul trebuie sa completeze tabelul de mai jos cu datele 
financiare potrivit conturilor sale anuale. Cifrele din toate 
coloanele trebuie sa aiba aceeasi baza pentru a permite 
compararea directa, an de an  (sau, daca baza s-a schimbat, 
trebuie furnizata o explicatie a schimbarii, ca nota de subsol a 
tabelului).

Date financiare	2011 (RON)	2012 (RON)	2013 (RON)	Media

Cifra de afaceri globala				

   

1) Declaratii privind media cifrei de afaceri – Formular nr.7 –
Informatii generale

Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede 
decât Euro sau RON vor utiliza cursului mediu comunicat de 
B.N.R. si valabil pentru fiecare din anii mentionati mai sus.

2) Situatii financiare pentru anii 2011/2012/2013 – copie conform 
cu originalul si semnata

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie 
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune 
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

Pentru situatiile neacoperite de prezenta Documentatie de Atribuire se aplica legislatia in vigoare a României (vezi www.anrmap.ro)
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Cerinte minime privind echipa de proiect:

Manager de proiect

-	Studii superioare finalizate cu diploma de licenta 

-	Competente in managementul proiectelor dovedite prin certificare 
profesionala emisa de o institutie recunoscuta la nivel national/ interna?ional 

-	Competente in managementul serviciilor IT dovedite prin certificare 
profesionala emisa de o institu?ie recunoscuta la nivel national/ interna?
ional;

-	Experienta generala de minim 5 ani

-	Experienta dobandita prin participarea in calitate de manager de proiect în 
cel putin un contract/proiect

-	Experienta dobandita prin participarea in cel putin un proiect de 
implementare a unui sistem informatic 

Analist de business:

-	Studii superioare finalizate cu diploma de licenta 

-	Competente in analiza de business dovedite prin certificari emise de o 
institu?ie recunoscuta la nivel national/ interna?ional;

-	Experien?a profesionala generala de minim 3 ani

-	Experienta dobandita in calitate de analist de business in cel putin un 
proiect de implementare a unui sistem informatic

Administrator Baze de date

-	Studii superioare finalizate cu diploma de licenta 

?	Competente in administrarea bazei de date ofertata dovedite prin 
certificare profesionala emisa de o institu?ie recunoscuta la nivel national/ 
interna?ional

-	Experienta profesionala generala de minim 5 ani;

-	Experienta dobandita prin participarea, in calitate de administrator baze de 
date, in cel putin un proiect de implementare a unui sistem informatic

2 persoane Dezvoltator software 

-	 Studii superioare finalizate cu diploma de licenta 

-	Competente in dezvoltare software in tehnologia ofertata dovedite prin 
certificare profesionala emisa de o institu?ie recunoscuta la nivel national/ 
interna?ional

-	Experienta generala de cel putin 5 ani

-	Experienta dobandita prin participarea, in calitate de dezvoltator, in cel 
putin un proiect de implementare a unui sistem informatic integrat

Expert infrastructura hardware

-	Studii superioare finalizate cu diploma de licenta

-	Competente in configurare si administrare platforme hardware de tip server 
si comunicatii ofertate dovedite prin certificare profesionala emisa de 
producator sau o institu?ie recunoscuta la nivel national/ interna?ional

-	Experienta profesionala generala de minim 5 ani.

-	Experienta dobandita prin participarea, in cel putin un proiect de 
implementare a unui sistem informatic in cadrul caruia a desfasurat activitati 
de instalare si configurare echipamente de tip server comunicatii

Pentru fiecare membru al echipei proiect se vor atasa:

-	CV-uri 

-	Copii ale diplomelor, atestatelor, autorizatiilor si certificatelor 
profesionale – copii certificate pentru conformitate cu originalul

-	documente emise de beneficiari sau referin?e de la 
angajatori/cartile de munca care sa probeze experien?a 
specifica solicitata

-	Declaratie de disponibilitate a persoanelor propuse pentru 
îndeplinirea contractului daca nu sunt angajatii ofertantului

Experienta similara

Prezentarea listei principalelor prestari de servicii si furnizari de produse, 
prestate în ultimii 3 ani, lista care va contine valori, perioade de prestare, 
beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau 
clienti privati

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (dupa caz):

Cerinta 1

Prezentarea de informatii privind resursele umane si structura 
managementului:

-	Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului  angajat din 
cadrul organizatiei în ultimii trei ani;

-	Lista personalului care va fi responsabil cu derularea contractului.

- Se va depune Formularul nr.8 – Declaratie privind lista 
principalelor servicii similare, in utimii 3 ani

Documente constatatoare certificate/documente emise sau 
contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din 
care sa rezulte furnizarea de produse/prestarea de servicii



Pentru îndeplinirea cerintei privind nivelul valoric minim al 
experientei similare se accepta:

- fie prezentarea de documente justificative privind experienta 
similara realizata la nivelul a minim un contract, maxim 
5contracte, care sa acopere prin obiect toate 
activitatile/componentele principale ale contractului ce urmeaza 
sa fie atribuit. Valoarea produselor furnizate si a serviciilor 
prestate trebuie sa fie de cel putin 3.000.000 lei lei, fara TVA;

- fie prezentarea de documente justificative privind experienta 
similara realizata la nivelul mai multor contracte distincte in orice 
combinatie a obiectului acestora (indiferent de modul de 
structurare al obiectului/valoarea respectivelor contracte), cu 
conditia ca prin contractele prezentate sa fie acoperite in 
ansamblu toate tipurile de activitati/componente principale 
aferente experientei similare stabilite. Valoarea cumulata a 
serviciilor similare prestate in cadrul acestor contracte trebuie sa 
fie de minimum 2.750.000 lei iar, valoarea cumulata a produselor 
similare livrate trebuie sa fie de minim 250.000 lei 



Pentru contractele incheiate intr-o alta moneda decat leul 
romanesc, echivalenta in lei a valorii fiecarui contract se va 
realiza la cursul

de schimb mediu comunicat de BNR pentru anul finalizarii 
contractului pentru contractele finalizate, sau pentru anul 
inceperii contractului, pentru contractele aflate in derulare. 





Formularul 10-completat/semnat/stampilat;

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire
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III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru 
prestarea serviciilor respective

Nu

Expert instalare si configurare platforma securizare IT 

-	Studii superioare finalizate cu diploma de licenta

-	Competente in instalarea si configurarea plaformei de securizare IT ofertate 
la nivel avansat dovedite prin certificare profesionala emisa de o institutie 
recunoscuta la nivel national/ interna?ional 

-	Experienta generala de minim 5 ani

-	Experien?a dobandita prin participarea, in cel putin un proiect de 
implementare a unui sistem informatic in cadrul caruia a desfasurat activitati 
de instalare si configurare platforma de securizare IT

Expert in testarea sistemelor informatice 

- Studii superioare finalizate cu diploma de licenta

- Competente in testarea sistemelor informatice la nivel avansat dovedite 
prin certificare profesionala emisa de o institu?ie recunoscuta la nivel 
national/ international 

-	Experienta generala de minim 5 ani

 - Experienta în testarea sistemelor informatice in cel putin un proiect de 
implementare a unui sistem informatic 

Expert Securitate

-	Studii superioare finalizate cu diploma de licenta 

-	Competente privind auditul sistemelor informatice dovedite prin certificare 
profesionala emisa de o institu?ie recunoscuta la nivel national/ interna?
ional

-	Experienta generala de cel putin 5 ani

-	Experienta profesionala in cel putin un proiect în cadrul caruia a desfasurat 
activitati de emitere de recomandari privind mecanismele de siguranta ale 
sistemului informatic; auditul securitatii informatice a sistemului

Coordonator instruire 

?	Studii superioare finalizate cu diploma de licenta

?	certificare de formator autorizat CNFPA sau echivalent

?	Experienta generala de cel putin 5 ani 

?	Experien?a în calitate de coordonator instruire pentru cel pu?in de 
implementare a unui sistem informatic integrat

Expert sistem antivirus mediu virtualizat 

- Studii superioare finalizate cu diploma de licenta 

- Competente in instalarea si configurarea sistemului antivirus ofertat in 
medii virtuale, dovedite prin certificare profesionala emisa de producator sau 
o institu?ie recunoscuta la nivel national/ interna?ional

-Experienta profesionala generala de minim 5 ani;

- Experienta dobandita prin participarea in cel putin un proiect de 
implementare a unui sistem informatic

Pentru fiecare membru al echipei proiect se vor atasa:

-	CV-uri 

-	Copii ale diplomelor, atestatelor, autorizatiilor si certificatelor 
profesionale – copii certificate pentru conformitate cu originalul

-	documente emise de beneficiari sau referinte de la 
angajatori/cartile de munca care sa probeze experienta specifica 
solicitata

-	Declaratie de disponibilitate a persoanelor propuse pentru 
îndeplinirea contractului daca nu sunt angajatii ofertantului

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

Cerinta nr. 1

Dovada certificarii pentru sistemul de management al asigurarii calitatii sau 
echivalent

Copie certificata cu originalul a Certificarii ISO 9001 sau 
echivalent 

În cazul în care ofertantul este o  asociere, fiecare asociat va 
prezenta acest document pentru partea din contract pe care o 
realizeaza

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:

Offline

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
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- criteriile mentionate in continuare

Algoritm de calcul: Pentru factorul de evaluare „Analiza riscurilor”, punctajul (20 puncte) se acorda astfel:

a) Punctajul maxim, adica 20 puncte, se acorda ofertei cu cel mai mare numar de riscuri relevante identificate care 
afecteaza executia contractului cu impact real asupra procedurilor interne si recomandari adecvate pentru evitarea acestora 
- NRR maxim.

b) Pentru celelalte oferte, punctajul se acorda astfel:



Pct(I) (n) = (NRR ofertat (n) / NRR maxim) x 20



Unde:



Pct(I) (n) este punctajul ofertei (n) pentru factorul de evaluare Analiza riscurilor



NRRofertat (n) este numarul de riscuri si recomandari identificate din oferta operatorului economic pentru care se calculeaza 

punctajul



NRR maxim este numarul cel mai mare de riscuri si recomandari identificate

Descriere: Pentru acest factor de evaluare se va realiza de catre Operatorul Economic o descriere detaliata a riscurilor, 
concrete si realiste, care pot afecta executia contractului si a recomandarilor si solutiilor de reducere/eliminare a acestor 
riscuri identificate, cu demonstrarea întelegerii corecte a contextului în implementarea proiectului in concordanta cu 
reglementarile din sistemul medierii pe piata muncii.

3 Analiza flexibilitatii 30.00% 30.00

Algoritm de calcul: punctajul (30 puncte) se  acorda astfel:

a) Punctajul maxim, adica 30 puncte, se acorda ofertei cu cel mai mic numar de operatiuni ce afecteaza fluxul activitatilor din 
institutiile beneficiare pentru realizarea schimbarilor sau a completarilor (FA minim = 1; FA maxim= 20)



b) Pentru celelalte oferte, punctajul se acorda astfel:

Pct(II) (n) = (FA minim / FA ofertat (n) )*30

Unde:

Pct(II) (n) este punctajul ofertei (n) pentru factorul de evaluare Analiza flexibilitatii 

FA ofertat (n) este numarul de operatiuni din oferta operatorului economic pentru care se calculeaza punctajul

FA maxim este numarul cel mai mic de operatiuni ce afecteaza fluxul activitatilor beneficiarului pentru realizarea schimbarilor 
sau completarilor sistemului ofertat

Descriere: Pentru acest factor de evaluare, ofertantii vor prezenta o analiza a flexibilitatii sistemului în raport cu schimbarile 
legislative si a procedurilor interne. Autoritatea Contractanta puncteaza prin acest criteriu de evaluare acele solutii tehnice 
care sunt afectate minimal de operatiunile de update. Prin flexibilitatea sistemului se întelege capacitatea de a se realiza 
schimbari, completari ale procedurilor pe care sistemul le deruleaza, în cel mai scurt timp si cu cele mai putine operatiuni 
care afecteaza fluxul activitatilor beneficiarului.

Descriere: Componenta financiara

1 Pretul ofertei 50.00% 50.00

2 Analiza riscurilor 20.00% 20.00

Algoritm de calcul: Punctajul (50 puncte) pentru factorul de evaluare „Pret total” se acorda astfel:

a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv 50 puncte;

b) Pentru celelalte oferte, punctajul alocat factorului de evaluare „Pret total” se acorda astfel:

P(n) = (Pret minim/Pret(n)) x 50

Unde:

P(n) este punctajul ofertei (n) pentru factorul de evaluare „Pret total”;

Pret minim este pretul cel mai mic ofertat;

Pret (n) este pretul ofertat de operatorul economic pentru care se calculeaza Punctajul

Criterii Pondere Punctaj maxim

) Intra in licitatie electronica / reofertare (( ) Direct proportional  ( ) Invers proportional

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Romana

IV.3.7)  Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de 
primire a ofertelor)

90 zile

Punctaj maxim: 50.00

Ponderea componentei tehnice: 50.00%

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI
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IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertantul va prezenta propunerea tehnica în conformitate cu solicitarile din caietul de sarcini.

Propunerea tehnica va fi prezentata  astfel încât sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile 
prevazute în caietul de sarcini. Plicul va fi sigilat, marcat si stampilat în mod corespunzator, inscriptionat “Propunere tehnica”, si denumire 
ofertant, într-un exemplar original si o copie.

Pentru demonstrarea functionalitatilor componentelor ofertate se vor prezenta capturi de ecran sau trimiteri catre documentatia tehnica a 
producatorului din care sa reiasa indeplinirea cerintelor. Raspunsurile simple de tipul „Solutia raspunde la cerinta” nu sunt acceptate si se va 
considera ca oferta nu raspunde cerintelor minime obligatorii.

Autoritatea Contractanta solicita prezentarea practica a unei sesiuni demonstrative in care ofertantul va prezenta o solutie cu functionalitati 
similare SPODA. Ofertantii vor sustine prezentarea demonstrativa integral in limba romana. La depunerea ofertei, ofertantul va include in 
propunerea tehnica produsul demo pe suport optic (CD/DVD) cu instructiuni detaliate de instalare si configurare, utilizare si orice alte 
informatii sunt considerate necesare pentru ca Beneficiarul sa poata instala, rula si testa solutia DEMO.

Propunerile tehnice care nu respecta cerin?ele specificate în caietul de sarcini, vor fi respinse.

Propunerea tehnica va fi înso?ita de o Declara?ie pe proprie raspundere privind respectarea regulilor obligatorii referitoare la condi?iile de 
munca si de protec?ia muncii, din care sa reiasa ca la elaborarea acesteia s-a ?inut cont de obliga?iile referitoare la condi?iile de munca si 
protec?ia muncii, conform reglementarilor în vigoare la nivel na?ional. 

Informatii detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare  la nivel na?ional si se refera la conditiile de munca si la protectia muncii, 
securitatii si sanatatii în munca se pot obtine de pe site-ul http://www.inspectmun.ro/Llegislatie/legislatie.html

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Actul prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic in relatia contractuala cu autoritatea 
contractanta, îl reprezinta formularul de oferta. 

Pentru prezentarea propunerii financiare se va completa Formularul 11 si Anexa la Formularul 11 din sec?iunea Formulare. Pretul oferit 
trebuie sa fie exprimat în LEI, fara TVA, si va reprezenta pretul total ofertat pentru produsele si serviciile solicitate. Propunerea financiara va 
fi însotita de o anexa care va contine un centralizator al pretului total ofertat pentru fiecare categorie de produse si servicii solicitate prin 
caietul de sarcini.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

* adresa la care se depune oferta: AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ARGES din Pitesti, B-dul Republicii, 
Nr. 11, Judetul Arges

* data si ora limita limita pentru depunerea ofertei va fi cea stabilita în anuntul de participare. * numarul de exemplare în copie: 1(un 
exemplar)

 * mod de prezentare: Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si copia în plicuri separate, marcând corespunzator plicurile cu “ORIGINAL” si 
respectiv “COPIE”. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior închis corespunzator si netransparent. Plicurile interioare trebuie sa fie 
marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, în cazul în care oferta respectiva este 
declarata întârziata. Propunerea tehnica, propunerea financiara , documentele de calificare se vor introduce, în plicuri distincte marcate 
corespunzator. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante: Pitesti, B-dul Republicii, Nr. 11, Judetul Arges si cu 
inscriptia “A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA (stabilita în anuntul de participare) ORA (stabilita în anuntul de participare) ” Daca plicul 
exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus autoritatea contractanta nu îsi asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei. 

* oferte întârziate: sunt considerate oferte întârziate depunere la alta adresa, depunere dupa data/ora limita înscrisa in anunt. * Data si ora 
deschiderii ofertelor va fi cea stabilita în anuntul de participare.

* Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: DA ( optional ) Se accepta prezenta unui singur reprezentant din partea fiecarui 
ofertant. Reprezentantul ofertantului va prezenta la deschidere, în mod obligatoriu, împuternicirea semnata de reprezentantul legal al 
societatii participante. Împuternicirea va fi datata si înregistrata la sediul ofertantului.

 Plicul exterior va contine în interior 2 plicuri sigilate marcate ORIGINAL si COPIE. Fiecare din cele 2 plicuri va contine

- Plicul nr. 1 - documente de calificare 

- Plicul nr. 2 - propunere tehnica 

- Plicul nr. 3 - propunere financiara 

Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, în cazul 
în care oferta este declarata întarziata. 

Documentele trebuie sa fie semnate si numerotate pe fiecare pagina.

Documentele vor fi semnate de catre reprezentantul autorizat (având aceasta calitate mentionata în certificatul constatator) sa angajeze 
ofertantul prin contract, sau de catre persoane împuternicite de catre acesta, situatie în care se va prezenta si împuternicirea respectiva. 

În cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate 
conform prevederilor legale.

Ofertantii au obligatia de a anexa un opis al documentelor prezentate. 

Pe lânga documentele de calificare, cele cuprinse în propunerea tehnica si cea financiara solicitate, se vor prezenta si urmatoarele 
documente:

a)	Scrisoarea de înaintare - Ofertantul trebuie sa prezinte scrisoarea de înaintare în conformitate cu modelul atasat.

b)	Declaratia privind calitatea de participant la procedura Formularul 3 - completat/semnat/stampilat. În cazul unei asocieri, fiecare asociat 
este obligat sa prezinte acest formular completat/semnat/stampilat

c)	Împuternicirea scrisa din partea ofertantului, pentru toate persoanele desemnate sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor.

d)	Copii dupa actele de identitate ale persoanelor desemnate sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor.

e)	 Garantia de participare

NOTA: Scrisoarea de înaintare, împuternicirile scrise, copiile dupa actele de identitate si scrisoarea de garantie bancara de participare se 
vor prezenta atasat plicului cu oferta. 



Nu se accepta oferte alternative.

Ofertantul trebuie sa îsi ia toate masurile astfel încât oferta sa fie primita si înregistrata, de catre organizator, pâna la data limita pentru 
depunere.

Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere, ofertantul îsi asuma riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora.

Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
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VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.3) ALTE INFORMATII
Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu punctaj egal: daca doua sau mai multe oferte se vor clasa pe primul loc cu 
punctaj egal, comisia de evaluare va solicita depunerea unei noi oferte financiare în plic închis. Va fi declarat castigator ofertantul cu pretul cel 
mai mic. Daca si pretul va fi egal, departajarea se va face in functie de factorul de evaluare 3, respectiv analiza flexibilitatii, in sensul ca va fi 
declarat castigator ofertantul cu cel mai mare punctaj obtinut la acest factor de evaluare

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: 
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.2562 din OUG nr.34/2006

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Arges - Compartimentul Juridic si Relatii cu Publicul

Adresa postala: B-dul Republicii, Nr. 11, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110062, Romania, Tel. +40 222415, Fax: +40 222582

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI 
COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Da

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 finantat din 
Fondul Social European

Tipul de finantare: Program / Proiect

Program / Proiect: Alte finantari (POSDRU)


