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DOCUMENTATIE PENTRU OFERTANTI
PENTRU ACHIZITIA ,,Domeniu web, servicii de gazduire pentru operarea de siteuri’’cod CPV  7241500-2
– FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI –

I.a. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ
Denumire: Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Muncă Timis

Sediul social : Timisoara, Bd. Republicii, nr. 21, jud. Timis , cod postal 300159

Localitate: Timisoara Cod poştal: 300159 Ţara: România

Persoana de contact: Carmen  NOVAC (Responsabil
achizitii)

Telefon: 0744.581.764

E-mail: timis@ajofm.anofm.ro Fax: 0256/294234

Adresa internet a autorităţii contractante: http://www.timis.anofm.ro

I.b.  Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante
□ ministere ori alte autorităţi publice centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local
□ agenţii naţionale
■autorităţi locale
□ alte instituţii guvernate de legea publică
instituţie europeană/organizaţie internaţională
□ altele (specificaţi)

□ servicii publice centrale
□ apărare
□ ordine publică/siguranţă naţională
□ mediu
□ economico-financiare
□ sănătate
□ construcţii şi amenajarea teritoriului
□ protecţie socială
□ cultură, religie şi actv. recreative
□ educaţie
□ altele:

Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante   DA □         NU■
Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:

■ la adresa mai sus menţionată

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 03.02.2012, ora 11.00
Adresa la care se pot depune solicitările de clarificări: ■ la adresa mai sus menţionata

Instituţie responsabilă pentru soluţionarea contestaţiilor

Denumire: Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor

Adresă: str. Stavropoleos , nr. 6, sector 3

Localitate: Bucureşti                             Cod poştal: 030084             Ţara:România

mailto:timis@ajofm.anofm.ro
http://www.timis.anofm.ro
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E-mail: office@cnsc.ro                                       Telefon:021/310.46.41

Adresă internet: www.cnsc.ro                                  Fax: 021/310.46.42

I.c. Sursa de finanţare:
Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a
fi atribuit:
Proiect cofinanţat din Fondul Social European POSDRU şi
din bugetul de stat

Proiect cofinanţat din fonduri comunitare
 DA ■ NU □

I.d. Calendarul procedurii
DATA ORA LOCAŢIA

Termen limită recomandat de solicitare a clarificărilor de la
autoritatea contractantă

.02.2012 11:00 AJOFM Timis

Termen limită de transmitere a clarificărilor de către
autoritatea contractantă

05.02.2012 11:00 AJOFM Timis

Termen limită de depunere a ofertelor 06.02.2012 11:00 AJOFM Timis

Data şedinţei de deschidere a ofertelor 06.02.2012 12:00 AJOFM Timis

Semnarea contractului 13.02.2012 12.00 AJOFM Timis

Data de începere pentru prestarea serviciilor de la data intrării în
vigoare a contractului,
dar nu mai târziu de 5
zile de la data semnării

-

II: PROCEDURA
IV.1) Procedura selectată: Cumparare directa

IV.2)  Etapa finală de licitaţie electronică DA □       NU ■

IV.3) Legislaţia aplicată:
Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/19.04.2006 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, publicată în Monitorul Oficial
nr. 418/15.05.2006.
Hotărârea nr. 925/17.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă 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, publicată în Monitorul Oficial nr.
625/20.07.2006.
Ordonanţa de Urgenţă nr. 30/12.04.2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 365/26.04.2006.
Hotărârea nr. 942/19.07.2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.30/2006 privind
funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în
Monitorul Oficial nr. 661/01.08.2006.
Hotărârea nr. 1660/11.11.2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, modificată şi completată prin H.G.
nr. 198/2007.

mailto:office@cnsc.ro
www.cnsc.ro
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achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, modificată şi completată prin H.G.
nr. 198/2007.
Legea Învăţământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606/10.12.1999.
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, republicată în Monitorul Oficial nr. 597/13.08.2002.
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi
legale, publicată în Monitorul Oficial nr. 37/23.01.2003.
Ordinul nr. 1110/2011 al Ministrului muncii, familiei si protectiei sociale;
Instructiuni POSDRU;
Codul de procedură fiscală (Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003); republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513/31.07.2007.
Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru
efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată în Monitorul Oficial nr. 109/05.02.2004;
Legea 279/2011;

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE
2.1. Descriere

2.1.1. Denumirea contractului de achizitie: Titlu: Servicii de realizare, administrare, updatare informationala, mentenanta si
monitorizare web site in cadrul proiectului POSDRU ,,Spo On line- Intalnirea intre cererea si oferta de forta de munca’’
2.1.2. Descrierea serviciilor ce vor fi achizitionate: Serviciile ce urmează a se achiziţiona sunt enumerate in Specificatiile tehnice.

2.1.3. Denumire contract si locatia lucrarii, locul de livrare sau prestare

(a) Lucrari (b) Produse (c) Servicii       X

Executie

Proiectare si executie

Realizare prin orice mijloace corespunzator
cerintelor specificate de achizitor

Cumparare

Leasing

Inchiriere

Cumparare in rate

Categoria serviciului :

2 A

2 B                            X

Principala locatie a lucrarii:

....................................................................................

.........................................................

Principalul loc de livrare:

......................................................

......................................................

...............

Principalul loc de prestare: 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,

2.1.4. Durata contractului de achizitie: de la data semnarii si pana la finalizarea proiectului si anume 31.05.2013.
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3.INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI
CASTIGATOARE.

Pretul cel mai scazut                                                                                  X

Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic

4.CERINTE MINIME DE CALIFICARE SI DOCUMENTE SOLICITATE

4.1. Reguli generale
Procedura de atribuire a contractului de servicii respecta Instructiunile POSDRU privind atribuirea contractelor de achizitie publica, respectiv
principiile privind asigurarea unei utilizari eficiente a fondurilor publice in procesul de atribuire, promovarea concurentei dintre operatorii
economici, precum si garantarea nediscriminarii, recunoasterii reciproce si tratamentului egal al operatorilor economici care participa la
atribuirea contractului.
Operatorii economici participanti care indeplinesc cerintele enuntate in Caietul de sarcini au obligatia de a elabora si prezenta oferta de prestare
de servicii conform prevederilor prezentei documentatii, respectiv caietului de sarcini.

4.2. Cerinte minime de calificare
Ofertantii trebuie sa furnizeze informatiile cerute folosind formularele si modelele din Documentatia de Atribuire si sa ataseze documentele
relevante.
In cazul persoanelor juridice, fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al firmei si stampilat sau de catre o persoana imputernicita
de catre acesta. In acest caz se va atasa Imputernicirea.
Documentele si declaratiile care sustin criteriul de calificare trebuie prezentate astfel:
- Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana;
- Orice document solicitat trebuie sa fie valabil in momentul deschiderii ofertelor si se va prezenta in original sau copie dupa caz;

4.2.1. Situatia personala a
candidatului/ofertantului

Declaratii privind neincadrarea in
prevederile art. 181 din OUG 34/2006

Cerinta obligatorie: se completeaza Formularul nr. 1

4.2.2. Capacitatea de exercitare a
activitatii profesionale Documente solicitate in mod obligatoriu:

Scrisoarea de inaintare - Formularul nr. 2 ;

- Certificat fiscal eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice la care este
arondat sediul persoanei fizice sau juridice, original, copie legalizata sau copie
conforma cu originalul; ofertantul trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente
in luna anterioara celei in care se depun ofertele;

- Persoanele juridice vor prezenta certificat de inregistrare CUI, eliberat de
Oficiul Registrului Comertului (copie conforma cu originalul, semnata si
stampilata), Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului cu cel
mult 30 de zile inainte de data limita de depunere a ofertei. In situatia in care
ofertantul nu are obiectul de activitate corespunzator obiectului contractului in
cadrul actului constitutiv acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea
contractului de achizitie publica (pentru persoane juridice);

Persoanele fizice autorizate vor prezenta: Copie (conformă cu originalul) a
Codului de identificare fiscala.
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Codului de identificare fiscala.

In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul nu isi poate
exercita activitatea sau documentele nu nunt in termenul de valabilitate, nu sunt
prezentate in forma solicitata sau lipsesc, acesta va fi exclus de la procedura
pentru atribuirea contractulu.

Persoane fizice/juridice straine
Cerinta obligatorie : Certificat sau alt document edificator emis de autoritatea
competenta, sau in cazul in care nu se elibereaza acestea, o declaratie pe
proprie raspundere autentica, data in fata unui notar, a unei entitati
administrative sau judiciare ori a unei asociatii profesionale care are
competenta in acest sens, din care sa rezulte ca operatorul economic este
inregistrat si care este obiectul de activitate al acestuia, in conformitate cu
prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident, insotite
de traducerea legalizata, in limba romana(original).

In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul nu isi poate
exercita activitatea sau documentele nu sunt in termenul de valabilitate, nu
sunt prezentate in forma solicitata sau lipsesc, acesta va fi exclus de la
procedura pentru atribuirea contractului.

Capacitatea profesionala  a
ofertantului Cerinta obligatorie: se completeaza Formularul nr. 3. Informatii generale.

4.3. Descrierea obiectului contractului (specificatii tehnice)
Contractul va avea ca obiect realizarea unei pagini web, administrarea, updatarea informationala, mentenanta precum si de
monitorizare a acesteia, pentru buna derulare a proiectului nominalizat avand la baza contractul POSDRU/111/4.1/S/92111. Codul  CPV
aferent acestui serviciu este 7241500-2 (Achizitie domeniu web, servicii de gazduire pentru operarea de siteuri). Furnizorul serviciilor isi va
asuma toate obligatiile conform specificatiilor tehnice astfel cum este prevazut in Caietul de sarcini.

4.4. Valoarea estimata maximala a contractului: 10.000 lei, fara TVA.

5. PREZENTAREA OFERTEI
5.1. Limba de redactare a ofertei Limba romana

5.2. Moneda in care este exprimat
pretul contractului

Lei

5.3. Perioada minima de valabilitate a
ofertei

60 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.

5.4. Modul de prezentare a ofertei Adresa la care se depun ofertele este: 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
Data limita pana la care se depun ofertele este: 06.02.2011, ora  11.00;
Oferta depusa dupa data si ora limita pentru depunerea ofertelor va fi respinsa si returnata
nedeschisa. Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va intocmi intr-un exemplar original
si o copie xerox. Plicul exterior: va contine in interior cate un plic sigilat si stampilat dupa
cum urmeaza:

- Plicul nr. 1 : documente de calificare (original si copie); Plicul nr. 2 : propunere tehnica
(original si copie); Plicul nr. 3 : propunere financiara ( original si copie).
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(original si copie); Plicul nr. 3 : propunere financiara ( original si copie).

Plicul exterior va fi insotit de scrisoarea de inaintare.
Oferta in original trebuie inaintata: fie prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire
la adresa autoritatii contractante, fie depusa personal la aceeasi adresa. Ofertantul trebuie
sa introduca oferta intr-un plic inchis corespunzator si netransparent. Plicul in care sunt
incluse oferta financiara, oferta tehnica si documentele de calificare va purta urmatoarele
informatii oligatorii:Numele/denumirea si adresa completa a ofertantului pentru a
permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, in cazul in care oferta respectiva este
declarata intarziata; Titlul contractului pentru care se depune oferta: ,,Achizitie domeniu
web, servicii de gazduire pentru operarea de siteuri’’ in cadrul proiectului ,,SPO On-line-
Intalnirea intre cererea si oferta de forta de munca’’ POSDRU/111/4.1/S/92111, proiect
cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013.
Denumirea proiectului: ,,SPO On-line- Intalnirea intre cererea si oferta de forta de munca’’
POSDRU/111/4.1/S/92111, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul
Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013’’.
Denumirea si adresa Achizitorului indicata mai sus si la care este depusa oferta;
Mentiunea ,,A nu se deschide inainte de data de 06.02.2011, ora 12.00.
Daca plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, Autoritatea Contractanta nu
isi asuma nici o responsabilitate pentru pierderea ofertei; Oferta va fi insotita
OBLIGATORIU de: Formularul 2. Scrisoare de inaintare; Oferta va contine obligatoriu
urmatoarele documente: Documente de calificare (Formularul nr. 3. Informatii generale;
Formularul nr. 4. Declaratie privind eligibilitatea; Formularul nr. 1. Declaratie privind
neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006; Persoanele juridice vor prezenta
certificat de inregistrare CUI eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului –copie
conforma cu originalul, iar persoanele fizice autorizate –copie CIF; Oferta tehnica
(Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate
cerintele prevazute in caietul de sarcini. Informatiile din propunerea tehnica trebuie sa
permita identificarea cu usurinta a corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile
solicitate de beneficiar; Important: Nerespectarea cerintelor caietului de sarcini duce la
descalificarea ofertei, aceasta considerandu-se neconforma; Oferta financiara- Oferta
financiara se elaboreaza utilizand Formularul nr. 5 – Formularul de oferta. Oferta va fi
insotita obligatoriu si de un centralizator de preturi in lei - Formularul nr. 6. Acest
centralizator va contine tariful si costul total al indeplinirii obiectului contractului. Oferta
financiara va fi exprimata in lei, iar  TVA-ul va fi calculat separat,  reprezentand pretul
serviciilor ofertate. Oferta va cuprinde tariful precum si men
rămâne ferm pe toată durata contractului. De asemenea se va preciza modalitatea de
facturare și termenul de plată lunar. Oferta va cuprinde și aspectele legate de celelalte
criterii de evaluare, precizate în prezenta documenta
Oferta se va depune până la data de 06.02.2012,ora 11.00, urmând ca acestea să fie
deschise în data de 06.02.2012, ora 12.00. Ofertele vor fi depuse la sediul autoritatii
contractante mai sus enuntat, prin poștă sau personal, fiind evaluate de achizitor doar
ofertele care ajung până la data Ofertanţii au obligaţia de a
numerota şi semna fiecare pagină a ofertei, precum şi de a anexa un opis al documentelor
prezentate. Toate documentele vor fi datate, semnate şi ştampilate de reprezentantul
legal.
Alte instructiuni de prezentare a ofertei
Ofertele in original, trebuie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila. Orice stersatura,
adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de
catre persoana/persoanele autorizata/autorizate sa semeneze oferta. Documentele de
participare se primesc de Achizitor numai daca sunt intacte, sigilate si se pastreaza de
acesta pana la data si ora deschiderii procedurii.
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acesta pana la data si ora deschiderii procedurii.

5.5. Posibilitatea retragerii sau
modificarii ofertei

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai inainte de
data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest
sens. Achizitorul nu este raspunzator in cazul in care ofertantul depune o noua oferta,
modificata, insa aceasta ajunge la achizitor dupa data si ora limita stabilita in
documentatia de atribuire. O astfel de oferta va fi considerata ca intarziata si prin urmare
respinsa, urmand a se pastra la sediul achizitorului nedeschisa. Ofertantul nu are dreptul
de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita stabilite pentru
depunerea ofertelor, sub sanctiunea descalificarii acestuia de la procedura pentru
atribuirea contractului de achizitie. Oferta depusa la o alta adresa a achizitorului decat
cea stabilita in anuntul sau invitatia de participare sau care este primita de catre
autoritatea contractanta dupa expirarea datei si orei limita de depunere se returneaza
nedeschisa.

5.6. Informatii referitoare la termenele
pentru prestarea serviciilor.

Serviciile se vor presta la sediul autoritatii contractante sau la alte locatii in functie
de necesitatile impuse de activitatea proiectului. Plata acestui serviciu se va face
pe baza rapoartelor de activitate lunare.

5.7. Modalitati de contestare a deciziei
achizitorului de atribuire a contractului
de achizitie si de solutionare a
contestatiei

Ofertantii care considera ca au fost vatamati datorita unei greseli sau neregularitati
aparute in cadrul procesului de atribuire a contractului pot inainta o plangere fie
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cu sediul in Bucuresti, str.
Stravopoleos, nr. 6, sector 3, cod postal 030081, email: office@cnsc.ro, www.anrmap.ro,
fie la Autoritatea Contractanta si apoi instantei judecatoresti competente, in termen de
maxim 3 zile de la data luarii la cunostinta a rezultatului procedurii.

5.8. Clauzele contractuale obligatorii,
inclusiv conditiile de
actualizare/modificare a pretului
contractului de achizitie

Clauzele contractuale se pot studia din modelul de Contract de servicii anexat.
Contractul de servicii va cuprinde ca si clauze obligatorii, clauze referitoare la partile
contractului, durata – respectiv pana la finalizarea proiectului, 31.05.2013, locul si data
incheierii, pretul. De asemenea la emiterea facturii de catre prestatorul de servicii se va
atasa raportul lunar de lucru. Activitatea se va desfasura la sediul autoritatii contractante
enuntat in prezenta Fisa de date a achizitiei. Pre
durata contractului.

6. CRITERII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI
6.1. Evaluarea administrativa Verificarea conformitatii administrative se va face tinandu-se cont de cerintele enuntate in

prezenta documentatie privind procedura de evaluare a ofertelor.

6.2. Evaluarea ofertei tehnico-
financiare

Numai ofertele care au indeplinit cerintele minime de calificare vor fi evaluate in aceasta etapa.
Ofertele declarate admisibile din punct de vedere tehnic vor fi evaluate luandu-se in considerare
criteriul oferta cu pretul cel mai scazut.

6.3. Desemnarea ofertei castigatoare Verificarea conformitatii administrative se va face tinandu-se cont de cerintele enuntate in
prezenta documentatie privind procedura de evaluare a ofertelor. Oferta castigatoare va fi oferta
cu pretul cel mai scazut.

6.4. Informare ofertanti Achizitorul va informa ofertantii cu privire la rezultatul aplicarii procedurii de atribuire a contractului
de servicii. Ofertantii a caror oferta nu a fost declarata castigatoare vor fi informati asupra
motivelor care au stat la baza deciziei respective.

Avizat Avizat Intocmit de
Manager Proiect Economist Expert Achizitii
Liviu Negut Florentin Latcu Carmen Novac

mailto:office@cnsc.ro
www.anrmap.ro
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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

CAIET DE SARCINI

I. 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.

II. OBIECTUL ACHIZITIEI

Prestatorul va trebui sa oferteze servicii care sa indeplineasca urmatoarele specificatii tehnice:

 Rezervarea si achizitionarea numelui de domeniu si hosting pe intreaga perioada de derulare a proiectului pentru
www.spo-online.ro. Numele de domeniu va fi achizitionat in numele AJOFM Timis.;

 Creare site web pentru Proiectul SPO ONLINE (www.spo-online.ro);
 Realizarea, administrarea, updatarea informationala, mentenanta si monitorizarea site-ului web.

Prestatorul trebuie sa garanteze buna functionare a server-ului si sa asigure un uptime de 99.8% al site-ului beneficiarului.
Intreruperile in functionarea server-ului cauzate de defectiuni interne ale acestuia vor atrage reduceri ale onorariului cuvenit
prestatorului proportional cu durata intreruperilor. Prestatorul asigura un up time al domeniului (serverului) clientului de 99.8% pe
toata durata incheierii contractului.

www.spo-online.ro
www.spo-online.ro
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Prestatorul trebuie sa garanteze securitatea datelor de pe server si sa asigure un back up zilnic al fisierelor stocate pentru a evita
orice problema care ar putea aparea din cauza unor evenimente neprevazute.
Intreruperile in functionarea serverului facute de prestator din necesitate vor fi aduse in prealabil la cunostinta beneficiarului.
Prestatorul va instiinta beneficiarul cu cel putin 3 ore inainte orice modificari sau upgrade-uri ale retelei sale care pot afecta buna
functionare – in intervalul necesar modificarilor- a site-ului beneficiarului. Aceste modificari pot fi anuntate prin email sau telefonic.
Prestatorul asigura beneficiarului serviciul de suport tehnic non stop, prin email sau prin telefon.
Prestatorul are obligatia sa actualizeze datele si informatiile existente pe site la solicitarea beneficiarului si in baza documentelor
si informatiilor transmise de catre acesta.
In cazul nerespectarii de catre operatorul economic care se prezinta la procedura, a tuturor conditiilor minime solicitate si care
trebuie dovedite prin specificatiile din oferta, se vor respinge ofertele, considerate ca fiind necorespunzatoare sau inacceptabile.
Calitatea serviciului prestat.
Prestatorul are obligatia de a garanta ca serviciul prestat este cel solicitat si corespunde tuturor normelor legale in vigoare
referitoare la serviciile solicitate, pentru ducerea la indeplinire in bune conditii a proiectului.
Nu sunt acceptate oferte sau prestari de servicii de alt tip decat cele cerute prin documentatie, altele decat cele solicitate si
garantate prin oferta.

Avizat Avizat Intocmit de
Manager Proiect Economist Expert Achizitii
Liviu Negut Florentin Latcu Carmen Novac

Model contract

CONTRACT

DE PRESTARI SERVICII
nr. ............... data ........................

În temeiul Ordonanţei de urgenţă 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 şi completări prin Legea nr.
337/2006, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii, între:

1. Părţile contractante:

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, reprezentata legal de catre dl. Liviu NEGUT, director executiv si manager de
proiect, in calitate de Achizitor, respectiv BENEFICIAR;

şi

______________,   în calitate de Prestator, pe de altă parte.

2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
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b. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi
corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului;
e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul
contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza în legătură cu serviciile prestate conform contractului;
f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi
prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca
urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă.  Nu este considerat forţă majoră un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor
uneia din părţi;
g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si
viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Prestatorul se obligă să presteze servicii de realizare a unei pagini web, de administrare, updatare informationala
,mentenanta precum si de monitorizare a acesteia, conform cod CPV 7241500-2, în cadrul proiectului ,,SPO On-line- Intalnirea
intre cererea si oferta de forta de munca’’ finanţat prin Contractul de finanţare nr. 111/4.1/S/92111 şi în conformitate cu obligaţiile
asumate prin prezentul contract.
Serviciile prestate constau în :

 Rezervarea si achizitionarea numelui de domeniu si hosting pe intreaga perioada de derulare a proiectului pentru
www.spo-online.ro. Numele de domeniu va fi achizitionat in numele AJOFM Timis.;

 Creare site web pentru Proiectul SPO ONLINE (www.spo-online.ro);
 Realizarea, administrarea, updatarea informationala, mentenanta si monitorizarea site-ului web.

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

5. Preţul contractului
5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, conform graficului de plăţi, este de
________________ lei,  la care se adaugă _______________  lei TVA.

6. Durata contractului
6.1 - Prezentul contract începe la data semnarii acestuia de catre ambele parti.
6.2 - Prezentul contract încetează să producă efecte la data la care contractul de finanţare nerambursabilă pentru proiectul mai
sus nominalizat, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, încetează să mai producă efecte, adica 31.05.2013.

7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului începe în ziua semnării contractului.

8. Documentele contractului
8.1 – Documentul anexat contractului:
-  oferta de preţ;

www.spo-online.ro
www.spo-online.ro
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-  declaraţiile privind eligibilitatea;
- Fisa de date achizitii (Documentaţia de atribuire); Caietul de sarcini; Propunerea financiară a prestatorului; Propunerea tehnică
a prestatorului; Formularele; Modelul de contract.

9. Obligaţiile principale ale prestatorului
9.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexă la
contract.
9.2 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în propunerea tehnică.

10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1 – Achizitorul va recepţiona serviciile prestate, pe baza unui raport al serviciilor pentru perioada aferentă de facturare;
10.2 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit, în termen de maxim 10 zile de la primirea facturii si aprobarea raportului
de catre managerul proiectului;
10.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate, la termenele si in
conditiile stipulate sub sanctiunea platii de daune sau penalitati de intarziere.

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci
achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,04% pe zi
de întârziere din valoarea serviciilor neprestate;
11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 10 zile de la expirarea perioadei convenite atunci acesta are
obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cota procentuală de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere din plata
neefectuată, cu exceptia situatiei in care facturile nu au fost onorate din lipsa fondurilor iar achizitorul face dovada solicitarilor
acestora la ordonatorul superior de credite;
11.3 – Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către prestator, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul
achizitorului de a considera contractul de drept reziliat fara nici o alta formalitate;
11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o
compensaţie, daca acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la
acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Alte responsabilităţi ale prestatorului
12.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite
angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile,
echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care
necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
12.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată,
este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit
pe toată durata contractului.

13. Alte responsabilităţi ale achizitorului
13.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în
propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.

14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
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14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de
începere a contractului.
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile
vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.
14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o
perioadă stabilită în graficul de prestare trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data
începerii prestării serviciilor.
(2) În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului; sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator, îndreptăţesc
prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de
comun acord, perioada de prestare şi  vor semna un act adiţional.
14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica
acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul
părţilor, prin act adiţional.
14.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea
contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

15. Amendamente
15.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act
adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi
prevăzute la data încheierii contractului.
16. Cesiunea
16.1 - Prestatorul va putea cesiona doar creantele nascute din acest contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor
contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.
.17. Forţa majoră
17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
17.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada
în care aceasta acţionează.
17.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se
cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
17.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet,
producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
17.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul
să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte
daune-interese.
18. Soluţionarea litigiilor
18.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice
neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
18.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o
divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din
România.
19. Limba care guvernează contractul
19.1.Limba care guvernează contractul este limba română.
20. Comunicări
20.1 - (1) Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.
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(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi  în momentul primirii.
20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii
comunicării.
21. Legea aplicabilă contractului
21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie astăzi, …, prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor, Prestator,
   ………………………              ……………………...
  (semnătură autorizată)                                                   (semnătură autorizată

Model formulare:

Formular 1

OPERATOR ECONOMIC
  _____________________
     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE
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privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta nr.
34/2006

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-peroana
juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [ se menţionează
procedura] pentru achizitia de ........................................................................... [se inserează, după caz,
denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează data],
organizată de ................................................ [se inserează numele autorităţii contractante], declar pe
proprie răspundere că:
- nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu  fac
obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu
cele anterioare, reglementată prin lege;
- nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile
prevăzute la lit. a);
- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate
cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit;
- nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru
comiterea unei greşeli în materie profesională.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

         ………………………….

                       (semnatura autorizată )

Formular 2

Ofertantul   Inregistrat la sediul autoritatii contractante

____________                                             nr ______/___ ___ 2012 (denumirea/numele)
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SCRISOARE DE INAINTARE

Catre _____________________________________________________

             (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind aplicarea procedurii pentru atribuirea
Contractului  ______________________________________
                  (denumirea contractului de achizitie publica)

noi ___________________________ va transmitem alaturat urmatoarele:
                 (denumirea/numele ofertantului)

1.Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de __copii :
a). oferta;
b). documente care insotesc oferta.
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii __.__.2012
                                                                                               Cu stima,

                                                  Operator economic,
                                                                                      ________________

 (semnatura autorizata)

Formular 3
CANDIDATUL/OFERTANTUL
___________________________
       (denumirea/numele)
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INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:

Fax:
E-mail:

5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare_______________________________
                                                      (numarul, data si locul de inmatriculare/inregistare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: _____________________________________

                     (in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7.  Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:_______________________
(adrese complete, telefon, fax

                                                                                certificate de inmatriculare/inregistrare)

8. Principala piata a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr.
crt

Anul Cifra de afaceri anuala
la 31 decembrie

(mii lei)

Cifra de afaceri
anuala

la 31 decembrie
(echivalent euro)

1.
2.
3.

Media anuala:

                                                          Candidat / ofertant
    _______________

                                                        (semnatura autorizata)

Formular 4
OPERATOR ECONOMIC
  ____________________
     (denumirea/numele)
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DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________, declar pe
propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate
faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 180 din
Ordonanţa de urgenţa 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, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre
definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei
organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.
De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe
asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta
candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca
subcontractant în cadrul unei alte oferte.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

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

                                                                                Operator economic,
                                                     _________________

Formular 5
     OFERTANTUL
__________________

(denumirea/numele)
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FORMULAR DE OFERTA

Catre ....................................................................................................
                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate

(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile si cerintele cuprinse in Fisa de date si Caietul de sarcini, sa prestam
___________________________________pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de
         (denumirea serviciului)
(se elimina optiunile neaplicabile) _______________________________________lei, reprezentand
                                                                                   (suma in litere si in cifre)
________________ euro, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de
 (suma in litere si in cifre)

_________________________lei.
            (suma in litere si in cifre)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in graficul de timp anexat.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________
___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si
        (durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul)
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de
dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Alaturi de oferta de baza:
     _
    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar
"alternativa";
     _
    |_|   nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
                        (semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.

(denumirea/numele ofertantului)

Formularul 6
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CENTRALIZATOR DE PRETURI
 pentru servicii

_________________________________________________________________________


