Nr.inreg 11/03.01.2012
Stimata Doamna, Stimat Domn,
1. Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi Cercetării, Dezvoltării şi Inovării doreste să
folosească o parte din fondurile alocate din Fonduri Structurale în cadrul proiectelor derulate” pentru contractarea de
servicii de instalare, asistenţă tehnică şi actualizări a unui software contabil care să prezinte următoarele caracteristici:
a. Evidenţa contabilă pentru proiectul derulat de UEFISCDI;
b. Evidenţa contabilă;
c. Gestionarea bugetului;
d. Editarea formularelor de calcul bugetar şi detalierea cheltuielilor conform specificaţiei Ministerului
Finanţelor Publice;
e. Calculul creditelor bugetare iniţiale şi trimestriale;
f. Calcularea diferenţelor între rectificările cheltuielilor bugetare;
g. Asigurarea datelor necesare pentru ALOP, contabilitate şi situaţiile financiare trimestriale;
h. Combinarea datelor din contabilitate cu cele din ALOP, buget, situaţii financiare trimestriale şi registrul
CFP;
i. Asigurarea întocmirii situaţiilor finaciare trimestriale şi anuale în conformitate cu OMFP 1917/2005;
j. Întocmirea anexelor bilanţului contabil şi a tuturor anexelor acestuia.
Instalarea aplicaţiei se va realiza pe 10 computere (1 server şi 9 utilizatori).
Serviciile se vor desfăşura in perioada 13 ianuarie 2012 – 30 noiembrie 2014.
Codul CPV aferent acestei achiziţii este 72600000-6 (Servicii de asistenţă si de consultanta informatica).
2. În cele ce urmează sunteţi invitaţi să depuneţi oferta Dumneavoastră de preţ pentru prestarea serviciilor menţionate mai
sus.
3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: achiziţie directă.
Legislaţia aplicabilă:
- ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările şi completările ulterioare.
- HOTĂRÂREA nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006
- LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006
4. Oferta trebuie exprimată ca preţ unitar, în LEI cu valoarea TVA exprimată separat şi va include toate costurile aferente
prestării serviciilor descrise. Ofertele vor fi evaluate pentru toate poziţiile luate împreună, iar contractul va fi acordat
firmei care oferă cel mai mic preţ total evaluat pentru toate poziţiile. Ofertanţii pot depune o singură ofertă.
5. Se acceptă oferte prin poştă, curier, e-mail sau fax, urmând a prezenta oferta în original la sediul UEFISCDI pana la
data limita de deschidere a ofertelor, respectiv 06 ianuarie 2011.
6. Oferta Dumneavoastră trebuie să respecte formatul de mai jos şi va fi adresată şi trimisă la:
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior a Cercetării, Dezvoltarii si Inovarii
În atenţia: Andreea Cristina Zaharia – Expert Achiziţii
Adresa: Str. Schitu Magureanu nr. 1, etaj 3, Secretariat, sector 1, Bucureşti, cod 050025, România
Tel. 021/307.19.86
Fax: 021/307.19.19
E-mail: andreea.zaharia@uefiscdi.ro
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7. Se va lua în considerare oferta pentru toate elementele solicitate. Ofertele adecvate din punct de vedere al specificaţiilor
tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va acorda firmei care oferă cel mai mic preţ evaluat şi
care îndeplineşte standardele obligatorii în ceea ce priveşte capacităţile tehnice şi financiare. Cerintele minime
prezentate, trebuiesc îndeplinite in totalitate de către ofertant în vederea calificării ofertei sale. Ofertele incomplete sunt
considerate neconforme.
8. Oferta trebuie să fie valabilă timp de minim 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor si va fi insotita de o
copie „conform cu originalul” al Certificatului de Inregistrare Fiscala eliberat de Oficiul Registrului Comertului..
9. Data limită pentru depunerea ofertelor la adresa menţionată la aliniatul 5 este 06 ianuarie 2011, ora 10.00 A.M. Data
limită pentru solicitarea clarificărilor: cu 2 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
10. Ofertanții vor depune odată cu oferta și declarațiile anexate: Formularele 1– 5
11. Contractul/Comanda se va încheia până la data de 11 ianuarie 2012. Valoarea maximă a serviciilor incluse în contract
nu va putea depăşi echivalentul a 33.040 lei fără TVA. Plata se va efectua trimestrial cu ordin de plată, dupa terminarea
serviciilor, în baza facturii emise de Prestator.
12. Toate documentele ofertei vor fi completate, ștampilate și semnate de reprezentantul legal

Responsabil Achizitii
Gabriela Popa

FORMULAR 1
Operator economic,

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si 181 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

1. ............................. in calitate de ofertant la procedura de achizitie directa pentru atribuirea contractului
de achizitie publica de prestari servicii de asistentă tehnică si actualizare software contabil reprezentata
prin ............................, reprezentant imputernicit in calitate de ................., declar pe propria raspundere,
in calitate de ofertant la procedura de achizitie directa pentru atribuirea contractului de achizitie publica
de prestari servicii de asistentă tehnică si actualizare software contabil, sub sanctiunile aplicate faptei de
fals in acte publice, ca nu ne aflam in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 181 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 aprobata cu modificarile si
completarile ulterioare, respectiv ca:
a) nu suntem in stare de faliment ca urmare a hotarârii pronuntate de judecatorul-sindic;
b) ne-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari
sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare in Romania pâna la termenul limita de depunere al ofertei;
b^1) in ultimii 2 ani nu ne-am indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din
motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca
grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
c) nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotarâre definitiva a unei instante
judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greseli in materie profesionala;
d) nu prezentam informatii false sau prezentam informatiile solicitate de catre autoritatea
contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
2. Subsemnatul declar pe proprie raspundere ca in ultimii 5 ani, nu am fost condamnat prin hotarârea
definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale,
pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.
3. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea
noastra, precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem.
4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante – Unitatea Executivă

pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, cu privire la orice aspect
tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
5. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data: ..................
..........................,
in calitate de ………………….., legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

.......................................
(Operator economic)

FORMULAR 2

Operator economic,
...................................

DECLARATIE
privind neincadrarea in prevederile art.69¹
(evitarea conflictului de interese)
Subsemnatul ....................(numele si prenumele),....................(functia) al .............................. in
calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/tertul sustinator la procedura de achizitie
directa pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect “servicii de asistentă tehnică si
actualizare software contabil”, organizata de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului
Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, declar pe propria raspundere ca nu ma aflu in niciuna
dintre situatiile prevazute la art. 691 din O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare:
- nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de
supervizare si/sau nu am actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul
al patrulea inclusiv sau nu ma aflu in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art.69 lit.a)
din O.U.G. nr.34/2006, cu persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării,
despre care am luat la cunostinta din anexa – tabel cu persoanele care detin functii de decizie in cadrul
Autoritatii Contractante.

Data completării ......................

Operator economic,
.........................................
...................
...................

Anexa a declarației privind evitarea conflictului de interes

Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii

TABEL
CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE CONDUCERE
IN CADRUL INSTITUTIEI

Nr.
crt.

Numele si Prenumele

Functia

1.

Adrian CURAJ

Director General

2.

Magdalena SUSAN-RESIGA

Director General Adjunct

3.

Daniela ANGHEL

Director General Adjunct

4.

Gabriela JITARU

Director Directie Finantarea Invatamantului Superior

5.

Elena TITA

Director Economic

Intocmit,
Departament Resurse Umane UEFISCDI

