Stimata Doamna,
Stimate Domn,

1. Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării
doreste să folosească o parte din fondurile alocate din Fonduri Structurale în cadrul proiectelor
“Performanta in cercetare, performanta in predare Calitate, Diversitate si Inovare in Universitatile
din Romania” POSDRU/114/1.2/S/123120; „Pregatiti pentru a inova, pregatiti pentru a raspunde mai
bine nevoilor locale. Calitate si diversitate in universitatile din Romania” (ID proiect 123199)
POSDRU/114/1.2/S/123199; “Asigurarea calitatii in invatamantul superior prin elaborarea si
pilotarea metodologiilor de abilitare si auditare” (ID proiect 123268) POSDRU/114/1.2/S/123268
pentru achizitionarea de materiale consumabile.
Codurile CPV aferente acestei achiziţii sunt: 30197210-1 Bibliorafturi; 30197643-5 Hârtie pentru
fotocopiatoare.
2. În cele ce urmează sunteţi invitaţi să depuneţi oferta Dumneavoastră de preţ pentru furnizarea produselor
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
4. Oferta trebuie exprimată ca preţ unitar, în LEI cu valoarea TVA exprimată separat şi va include toate
costurile aferente furnizarii produselor descrise. Ofertele vor fi evaluate pentru pretul total ofertat, fara TVA,
iar contractul va fi acordat firmei care oferă cel mai mic preţ total ofertat, fara TVA. 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 08 aprilie 2013.
Denumire produs
1

Biblioraft

Specificatii tehnice
A4, plastifiat PP/PP, margine
metalica, 75 cm, verde
A4, plastifiat PP/PP, margine
metalica, 75 cm, albastru

2

Biblioraft

3

Biblioraft

A4, plastifiat PP/PP, margine
metalica, 75 cm, rosu

4

Hartie xerox

A4, 80 gr/mp, 500 coli/top,

COD CPV

30197210-1 Bibliorafturi
30197210-1 Bibliorafturi

TOTAL /
nr. buc

Pret lei /
buc, fara
TVA

100
150

30197210-1 Bibliorafturi
200
30197643-5 Hârtie pentru
fotocopiatoare

750
TOTAL
TOTAL cu TVA

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: Gabriela POPA – Responsabil Achiziţii
Adresa/Locatia de Implementare a proiectelor: Calea Plevnei nr. 3, etaj 5, Bucureşti, România
Tel. 021/307.19.86

Pret total,
fara TVA

Fax: 021/307.19.19
E-mail: gabriela.popa@uefiscdi.ro
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 08 aprilie 2012, ora 10.00
A.M. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: cu 1 zi (lucratoare) înainte de data limită de depunere a
ofertelor.
10. Ofertanții vor depune odată cu oferta și declarațiile anexate: Formularele 1– 2
11. Contractul/Comanda se va încheia până la data de 10 aprilie 2012. Valoarea maximă a produselor incluse în
contract/comanda nu va putea depăşi echivalentul a 13.800 lei fără TVA. Plata se va efectua cu ordin de
plată, dupa furnizarea produselor, în baza facturii emise de Prestator.
12. Toate documentele ofertei vor fi completate, ștampilate și semnate de reprezentantul legal

Director General,
Adrian CURAJ

Responsabil Achiziţii
Gabriela Popa

Intocmit,
Andreea Zaharia
Anca Mustata

CAIET DE SARCINI
In cadrul programelor sale, Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior a
Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii – UEFISCDI deruleaza proiecte finantate de Uniunea Europeana
prin Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii
economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.2.
„Calitate in invatamantul superior” si Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative,
Axa prioritara 1 “Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”,
Domeniul Major de Interventie 1.2 “Creşterea responsabilizării administraţiei publice”.
Prin prezenta documentatie de atribuire, UEFISCDI invita operatorii economici interesati sa
depuna o oferta pentru achizitia publica de materiale consumabile, necesare pentru activitatile din
cadrul proiectelor “Performanta in cercetare, performanta in predare Calitate, Diversitate si
Inovare in Universitatile din Romania” POSDRU/114/1.2/S/123120; „Pregatiti pentru a inova,
pregatiti pentru a raspunde mai bine nevoilor locale. Calitate si diversitate in universitatile
din Romania” (ID proiect 123199) POSDRU/114/1.2/S/123199; “Asigurarea calitatii in
invatamantul superior prin elaborarea si pilotarea metodologiilor de abilitare si auditare” (ID
proiect 123268) POSDRU/114/1.2/S/123268.
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire a contractului si
constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare operator economic
propunerea tehnică si cea financiară.
Caietul de sarcini conţine in mod obligatoriu, specificaţii tehnice si totodată indicaţii
privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potenţialii operatori economici să
elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesităţile autorităţii contractante.
Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale si obligatorii.
În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi
luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui
nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu
caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini atrage respingerea ofertei ca
neconformă.
Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o
marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt
mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect

favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.
Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea de <<sau echivalent>> si vor fi
considerate specificatii minimale din punct de vedere al performantei, indiferent de marca
sau producator.
Nr.crt

Produs

Hârtie copiator A4

1

Descriere / Specificatii tehnice

Hartie A4, 80 g/mp, 96,8% alb, 90,5%opacitate

UM

Nr.buc

top

750

plastifiat, cu folie din polipropilena, colturi metalice,
Biblioraft vertical plastic

mecanism metalic nichelat, inel de prindere, buzunar din

buc

plastic pentru etichete, latime 75 mm, culoare verde

2

100

plastifiat, cu folie din polipropilena, colturi metalice,
Biblioraft vertical plastic
3

mecanism metalic nichelat, inel de prindere, buzunar din

buc

plastic pentru etichete, latime 75 mm, culoare albastru

150

plastifiat, cu folie din polipropilena, colturi metalice,
Biblioraft vertical plastic

mecanism metalic nichelat, inel de prindere, buzunar din
plastic pentru etichete, latime 75 mm, culoare rosu

4

buc

200

CALITATEA PRODUSELOR
Furnizorul are obligaţia de a garanta ca produsele sunt de o calitate superioara; produsele
furnizate prin contract nu vor avea nici un defect de execuţie sau de material. Produsele trebuie să
fie în ambalaje originale sigilate. Ambalajul trebuie să arate bine şi să

denote că modul de

păstrare al acestuia a fost la o temperatura şi o umiditate normală.
CONDIŢII IMPUSE DE ACHIZITOR
•

Nu se accepta oferte incomplete.

•

Beneficiarul nu acorda avans.

•

In cazul in care produsele nu corespund din punct de vedere al caracteristicilor minime
obligatorii prezentate in Caietul de sarcini, furnizorul are obligaţia de a înlocui produsul în
perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor, conform documentaţiei
pentru ofertanti.

•

Furnizorul va suporta toate cheltuielile cu transportul produselor ce fac obiectul achizitiei
prezente.

TERMEN DE LIVRARE: maxim 15 zile de la data semnarii contractului de ambele parti.
Nerespectarea termenului de livrare asumat prin propunerea tehnica poate conduce la rezilierea
contractului unilateral de catre Achizitor, fara alte obligatii fata de Furnizor.
TRANSPORT: Transportul este gratuit, iar produsele vor fi ambalate astfel incat sa se evite
deteriorarea atat in timpul transportarii cat si al depozitarii.
Produsele vor fi transportate de catre furnizor in incaperile indicate de catre reprezentantul
achizitorului, la sediul indicat de acesta prin contractul de furnizare.
Transportul pana in aceste incaperi cade in sarcina furnizorului in acest sens.
CONDITII DE CALITATE, VERIFICARI CALITATIVE
Furnizorul va asigura livrarea produselor cu promptitudine si in conditii corespunzatoare. Nu se vor
accepta la receptie produse al caror ambalaj este deteriorat, care au suferit modificari de forma
sau continut sau care prezinta aspect neconform cu inscriptionarile de pe produs.
Toate produsele vor fi prezentate in ambalaje originale ale producatorului acestora.
Constatarea calitatii produselor achizitionate se face de responsabilii desemnati de catre achizitor.
Calitatea produselor se verifica la livrarea produselor.
In urma verificarilor calitative si cantitative, achizitorul si furnizorul vor semna un proces verbal de
receptie in care vor fi consemnate constatarile comisiei de receptie desemnata de achizitor.
Caracteristicile tehnice prezentate in caietul de sarcini sunt minime si obligatorii.
Se vor oferta toate produsele solicitate.
In situatia in care nu vor fi ofertate toate produsele sau daca propunerile tehnice nu indeplinesc
conditiile tehnice mai sus prezentate vor fi considerate neconforme si respinse.
Plata se va efectua baza facturii fiscale.in termen de 30 zile de la incheierea procesului verbal de
receptie si semnarea acestuia de catre beneficiar si furnizor, pe baza facturii fiscale.

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 furnizare produse – .................. 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 furnizare produse – ....................., 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 judecatorulsindic;
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
furnizarea de produse – ................., 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

Nume Prenume

Functie

Adrian CURAJ

Director General

Elena TIŢA

Director Economic

Ecaterina GICĂ

Consilier Juridic

Dodi DUMITRU

Expert consultant

Gabriela POPA

Responsabil achizitii

Anca Iuliana MUSTAŢĂ

Expert

Andreea Cristina ZAHARIA

Expert

Elena POPESCU

Expert

Luciana BRATU

Manager Adjunct Proiect POSDRU/114/1.2/S/123120

Ecaterina ALEXOAEI

Manager Adjunct Proiect POSDRU/114/1.2/S/123199

Marlena ROTAR

Manager adjunct Proiect POSDRU/114/1.2/S/123268

Elena TIŢA

Responsabil financiar Proiect POSDRU/114/1.2/S/123268

Lucia BOICENCO

Responsabil financiar Proiect POSDRU/114/1.2/S/123199

Emilia DUMITRAŞ

Responsabil financiar Proiect POSDRU/114/1.2/S/123120

Marius Dorian NICOLĂESCU

Sef Serviciul Informatica si Infrastructura Suport

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

