Stimata Doamna,
Stimate Domn,
Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii
doreste sa achizitioneze servicii pentru intretinere si reparatii echipamente in cadrul proiectului
„Creșterea capacității administrative a sistemului public de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare din
România, pentru a răspunde pe termen scurt, mediu şi lung nevoilor strategice de dezvoltare
economico-socială a României” co-finantat din Fondul Social European, prin Programul Operational
“Dezvoltarea Capacitatii Administrative, Axa prioritara 1 “Îmbunătăţiri de structură şi proces ale
managementului ciclului de politici publice”, Domeniul Major de Interventie 1.1 “Imbunatatirea
procesului de luare a deciziilor’’
Codul CPV aferent acestei achizitii: 50313200-4 Servicii de întreţinere a fotocopiatoarelor; 50314000-9
Servicii de reparare şi de întreţinere a faxurilor; 50323000-5 Servicii de reparare şi de întreţinere a
perifericelor informatice
In cele ce urmeaza sunteti invitati sa depuneti oferta Dumneavoastra de pret pentru furnizarea produselor
mentionate mai sus.
1. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: achizitie directa.
Legislatia aplicabila:
ORDONANTA DE URGENTA Nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.
HOTARAREA nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 34/2006
2. Oferta financiara Formular 8, trebuie exprimata ca pret unitar, in LEI cu valoarea TVA exprimata
separat si va include toate costurile aferente produselor descrise. Ofertele vor fi evaluate pentru
pretul total ofertat, fara TVA, iar contractul va fi acordat firmei care ofera cel mai mic pret total ofertat,
fara TVA. Ofertantii pot depune o singura oferta. Oferta de pret va fi intocmita dupa cum urmeaza:
Oferta pret servicii service

TIP APARAT

BUC

VERIFICARE

PRET/
ECHIPAMENT
/ LUNA (LEI)

Total/
luna
Nr. luni

IMPRIMANTE

3

LUNAR

17

MULTIFUNCTIONALE

4

LUNAR

17

FAXURI

3

LUNAR

17

Total lei/luna
Total General lei fara TVA

Serviciul de service se va plati lunar si nu va depasi valoarea de 319 lei fara TVA/luna.

17

Total
General

Oferta pret piese de schimb

ir1022/ir1024
Denumire piesa
Rola preluare
Unitate cilindru

iradv6055/lexmark x860de
Denumire piesa
Unitate cilindru
Rola transfer
Rola stergere transfer
Lamela stergere belt transfer
Bucsi fixare
Bucsi retinere fixare
Rola alimentare
Rola separatie
PPU ASSY, LEFT
FIXING ASS'Y, UPPER
HDD, MK1676GSX
MAIN CONTROLLER PCB ASS'Y,
1
MAIN CONTROLLER PCB ASS'Y,
2
FLAT CONTROL PANEL
ASSEMBLY

FAX L140
Denumire piesa
Unitate fixare
Rola preluare

HP 2420
Denumire piesa
Unitate fixare
Kit role preluare hartie

Pret
unitar LEI
fara tva
0
0

Nr
bucati
5
5

Pret
unitar LEI
fara tva
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nr
bucati
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
3

0

2

0

0

1

0

0

1

0

Pret
unitar LEI
fara tva
0
0

Nr
bucati
2
2

Pret
unitar LEI
fara tva
0
0

Nr
bucati
2
2

Valoare Lei/fara TVA
0
0
0

Valoare Lei/fara TVA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Valoare Lei/fara TVA
0
0

Valoare Lei/fara TVA
0
0
0

Estimarea privind valoarea pieselor de schimb nu va depasi 53.800 lei fara TVA pe toata perioada
contractului. Piesele de schimb enumerate sunt cu titlu informativ. In situatia in care este necesar sa
fie inlocuita o piesa care nu se regaseste in lista prezentata, se va schimba, cu conditia sa nu
depaseasca valoarea totala a contractului pentru piese de schimb.
3. Se accepta oferte prin posta, curier, e-mail sau fax, urmand a prezenta oferta in original la sediul
UEFISCDI pana la data limita de deschidere a ofertelor, respectiv 09 mai 2014.
4. Oferta Dumneavoastra trebuie sa respecte formatul de mai jos si va fi adresata si trimisa la:
Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii
In atentia: Elena Victoria Zaharia –Coordonator Achizitii Publice
Adresa/Locatia de Implementare a proiectelor: Calea Plevnei, nr. 3, Bucuresti, Sector 5, Romania
Tel. 021/307.19.86
Fax: 021/307.19.19
E-mail: office@uefiscdi.ro;
5. Se va lua in considerare oferta pentru toate elementele solicitate. Ofertele adecvate din punct de
vedere al specificatiilor tehnice vor fi evaluate prin compararea preturilor. Contractul se va acorda
firmei care ofera cel mai mic pret evaluat pentru service si care indeplineste standardele obligatorii in
ceea ce priveste capacitatile tehnice si financiare. Cerintele minime prezentate, trebuiesc indeplinite
in totalitate de catre ofertant in vederea calificarii ofertei sale. Ofertele incomplete sunt considerate
neconforme.
6. Oferta tehnica se va intocmi confom Formular 7, in tabel de corespondenta, pentru a facilita procesul
de evaluare a ofertelor.
7. Documente care insotesc oferta:
a) Declaratie privind eligibilitatea conform art. 180 si 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare – original – Formularul 1
1
b) Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69 din OUG
34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare – original – Formularul 2
c) Declaratie privind calitatea de participant la procedura - original – Formularul 4
d) Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta
- Original sau copie cu mentiunea „conform cu originalul”. Din Certificatul Constatator trebuie
sa reiasa ca ofertantul are inclus in obiectul de activitate serviciile care constituie obiectul
prezentei proceduri de achizitie. Ofertantului clasat pe primul loc, i se va solicita prezentarea
documentul in original/copie legalizata pentru conformitate, la semnarea contractului.
e) Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta Formularul 5
f) Furnizorul trebuie să aibă implementat un sistem de management al calităţii respectiv ISO 9001.
Se vor prezenta documente emise de organisme naţionale sau internaţionale acreditate, care
confirmă certificarea sistemului de management al calităţii respectiv ISO 9001 sau echivalent.
8. Oferta trebuie sa fie valabila timp de minim 60 de zile de la data limita pentru depunerea ofertelor si
va fi depusa in original, insotita de un Stick/CD/DVD cuprinzand oferta tehnica in format editabil
(doc.), introduse intr-un plic exterior inchis, sigilat si stampilat, care va fi inscriptionat astfel: „Achizitia
publica de servicii pentru intretinere si reparatii echipamente” pentru implementarea proiectului
„Creșterea capacității administrative a sistemului public de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare din
România, pentru a răspunde pe termen scurt, mediu şi lung nevoilor strategice de dezvoltare
economico-socială a României” cod SMIS 37609.
9. Data limita pentru depunerea ofertelor la adresa mentionata anterior este 09 mai 2014, ora 10.00
A.M. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: cu 1 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

10. Contractul se va incheia pana la data de 15 mai 2014. Valoarea maxima a serviciilor incluse in
contract nu va putea depasi suma de 5.500 lei fara TVA. Valoarea maxima a produselor/pieselor de
schimb incluse in contract nu va putea depasi suma de 58.300 lei fara TVA
11. Plata se va efectua cu ordin de plata, luna sau dupa furnizarea produselor, in baza procesului verbal
de receptie semnat fara obiectiuni si a facturii emise de Prestator.
12. Toate documentele ofertei vor fi completate, stampilate si semnate (inclusiv nume in clar) de catre
reprezentantul legal.

Coordonator Achizitii
Elena Victoria Zaharia

DIRECTOR GENERAL UEFISCDI
ANDRIAN CURAJ

FORMULAR 1
Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)
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. ....................................................................... (denumirea/numele operator economic) in calitate de ofertant la procedura de
achizitie publica “„Achizitia publica de servicii pentru intretinere si reparatii echipamente in cadrul proiectului : „Creșterea capacității
administrative a sistemului public de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare din România, pentru a răspunde pe termen scurt, mediu şi
lung nevoilor strategice de dezvoltare economico-socială a României” cod SMIS 37609, ................ reprezentata prin subsemnatul
…………………….. (nume si prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant imputernicit in calitate de
.................................................., declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam
in nici una 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 hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;
c) 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
…………………….(se va specifica Romania sau tara in care sunt stabiliti) pana la termenul limita de depunere al
ofertei;
c^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;
d) nu am fost condamnati, in ultimii trei ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta
care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
e) 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 condamnati prin hotararea 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 Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii,
Dezvoltarii si Inovarii, 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 :[ZZ.LL.AAAA]
(numele si prenume)____________________,
(semnatura si stampila), in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele _____________.
(denumire/nume operator economic)
(Operator economic)

FORMULAR 2
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in prevederile art.69¹
(evitarea conflictului de interese)
Subsemnatul(a) .............................................................………… (denumirea, numele operatorului
economic), in calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator la procedura de
cerere de oferta pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect „Achizitia publica de
servicii pentru intretinere si reparatii echipamente in cadrul proiectului „Creșterea capacității
administrative a sistemului public de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare din România, pentru a răspunde pe
termen scurt, mediu şi lung nevoilor strategice de dezvoltare economico-socială a României” cod SMIS
37609”, avand cod CPV 50313200-4 Servicii de întreţinere a fotocopiatoarelor; 50314000-9 Servicii de
reparare şi de întreţinere a faxurilor; 50323000-5 Servicii de reparare şi de întreţinere a perifericelor
informatice, la data de .......................... (zi/luna/an), organizata de UEFISCDI, declar pe propria
1
raspundere ca nu ma aflu in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 69 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 (conform
anexei), despre care am luat la cunostinta din documentatia de atribuire atasata anuntului/invitatiei de
participare nr................................din SEAP.
Data completarii ......................
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizata)

Anexa a declaratiei privind evitarea conflictului de interes
TABEL
CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE CONDUCERE
IN CADRUL INSTITUTIEI

Nume Prenume

Functie

Adrian CURAJ

Director General

Elena TIŢA

Director Economic

Lucia BOICENCO

Manager Financiar

Ecaterina GHITA

Consilier Juridic

Elena Victoria ZAHARIA

Responsabil achizitii

Luciana BRATU

Manager Proiect

Anca Iuliana MUSTATA

Expert

Elena POPESCU

Expert

Andreea Cristina ZAHARIA

Expert

Cezar Mihai HAJ

Expert

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

FORMULAR 3
Operator Economic
.................................
(denumirea/numele)
DECLARAȚIE PRIVIND ÎNDEPLINIREA CERINȚELOR DE CALIFICARE
* Notă: Potrivit art. 11 din H.G. nr. 925/2006, pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare
prevăzute la art. 176 din ordonanţa de urgenţă, ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o
declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul său legal, prin care confirmă că îndeplineşte
cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire. Declaraţia va fi însoţită de
o anexă în care ofertantul trebuie să menţioneze succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a
respectivelor cerinţe - inclusiv, dacă au fost solicitate, diverse valori, cantităţi sau altele asemenea.
Subsemnatul, .............. reprezentant/împuternicit al .........................(denumirea operatorului economic), în
calitate de:
- ofertant unic (cu oferta individuală)
- ofertant asociat (cu oferta comună)
la procedura de ................. (se menționează procedura) pentru atribuirea contractului având
ca obiect Achizitia publica de servicii pentru intretinere si reparatii echipamente in cadrul proiectului
„Creșterea capacității administrative a sistemului public de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare din România,
pentru a răspunde pe termen scurt, mediu şi lung nevoilor strategice de dezvoltare economico-socială a
României” cod SMIS 37609”, cod CPV …………….. organizată de ............ (denumirea autorității
contractante), la data de................ zi/luna/an),
declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură că îndeplinesc
criteriile de calificare astfel cum au fost solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:
Situația personală
Capacitatea de exercitare a activității profesionale
Situația economico-financiară
Capacitatea tehnică și/sau profesională
Standarde de asigurare a calității și de protecție a mediului
(se bifează după caz)
Subsemnatul declar că informațiile furnizate în prezenta declarație precum și Anexa acesteia
sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita,
în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare potrivit prevederilor legale.

ANEXA 1 la Formularul 3
Subsemnatul, .............. reprezentant/împuternicit al ......................... (denumirea operatorului
economic), în susținerea DECLARAȚIEI menționez succint modul concret de îndeplinire a documentelor*
așa cum au fost solicitate în documentația de atribuire de către autoritatea contractantă:
A
B
C
D
E

Situația personală:....................................
Capacitatea de exercitare a activității profesionale:..................................
Situația economico-financiară:....................................
Capacitatea tehnică și/sau profesională:...................................
Standarde de asigurare a calității:...................................

Înțeleg că în cazul în care primesc din partea autorității contractante o solicitare de a prezenta/completa
certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerințelor de calificare
prezentate mai sus, mă oblig să le prezint în termenul stabilit.
Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal
referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei
alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit
legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă »

Data completării ......................
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului.
Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de
reprezentantul sau legal.

FORMULAR 4
Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA
1. Subsemnatul …………………….. (nume si prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant imputernicit al
............................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte
publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect “ Achizitia publica de servicii pentru
intretinere si reparatii echipamente in cadrul proiectului „Creșterea capacității administrative a sistemului public de Cercetare,
Dezvoltare şi Inovare din România, pentru a răspunde pe termen scurt, mediu şi lung nevoilor strategice de dezvoltare economicosocială a României” cod SMIS 37609”, avand cod CPV _________________, la data de .............. (zi/luna/an), organizata de
Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii, particip si depun oferta:
□ in nume propriu;
□ ca asociat in cadrul asocierii condusa de: numele liderului / noi insine;
□ ca subcontractor;
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare.)
2. Confirmam faptul ca nu licitam pentru acelasi contract in nici o alta forma.
3. (Aplicabil doar pentru membrii in asociere) Confirmam, ca membru in consortiu/asociere ca toti membrii raspund solidar pentru
executia contractului, ca membrul conducator este autorizat sa oblige si sa primeasca instructiuni in numele si pe seama fiecarui
membru, este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului, inclusiv platile si ca toti membrii
asocierii se obliga sa ramana in asociere pe intreaga durata a executiei contractului.
4. Suntem de acord sa ne supunem prevederilor Sectiunii a 8-a - Reguli de evitare a conflictului de interese din Ordonanta de
Urgenta nr. 34/2006, modificata si completata, si adaugam, in mod special, ca nu avem nici un potential conflict de interese sau alte
relatii asemanatoare cu ceilalti candidati sau alte parti implicate in procedura de atribuire in timpul depunerii ofertei.
5. Subsemnatul declar ca:
□ nu sunt membru al nici unui grup sau retele de operatori economici;
□ sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa.
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare.)
6. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice
punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati
castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.
7. De asemenea, 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 in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
8. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii
reprezentantilor autorizati ai UEFISCDI, adresa Str.Mendeleev nr.21-25, Sect.1, Bucuresti cu privire la orice aspect tehnic si
financiar in legatura cu activitatea noastra.
Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele si prenume)____________________, (semnatura si stampila), in calitate de __________________, legal autorizat sa
semnez oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumire/nume operator economic)

FORMULAR 5
CERTIFICAT
de participare la achizitie directa cu oferta independenta
I.
Subsemnatul/
Subsemnatii,
...................,
reprezentant/
reprezentanti
legali
al/ai
..........................................................., intreprindere/ asociere care va participa la procedura de achizitie
publica „Achizitia publica de servicii pentru intretinere si reparatii echipamente in cadrul proiectului :
„Creșterea capacității administrative a sistemului public de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare din România,
pentru a răspunde pe termen scurt, mediu şi lung nevoilor strategice de dezvoltare economico-socială a
României” cod SMIS 37609”, organizata de Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului
Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii, in calitate de autoritate contractanta, cu nr. ........................
din data de ................., certific/ certificam prin prezenta ca informatiile continute sunt adevarate si
complete din toate punctele de vedere.
II. Certific/ Certificam prin prezenta, in numele ............................................, urmatoarele:
1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat;
2. consimt/consimtim descalificarea noastra de la procedura de achizitie publica in conditiile in care
cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta;
3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa inainteze
oferta de participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta;
4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau juridica,
alta decât ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in cadrul
aceleiasi proceduri de achizitie publica sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare;
5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent,
fara a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia;
6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce
priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la
respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor,
nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce
priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte
de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor.
III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele consemnate in
prezentul certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant,
Reprezentant/Reprezentanti legali

Data

FORMULAR 7

Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)
Propunere tehnica
Catre: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si
Inovarii
Adresa: Str.Mendeleev nr.21-25, Sect.1, Bucuresti
Telefon: +04021.307.19.18
Fax:

+04021.307.19.19

(Detaliati specificatiile tehnice ale produselor propuse astfel incat sa fie in concordanta cu cele solicitate
prin caietul de sarcini)

Modul de prezentare a criteriilor solicitate

Criterii solicitate

1
2
…

Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA]
Operator economic,……....………………………..
(nume, semnatura autorizata si stampila)

Criterii oferite

FORMULAR 8
Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Catre: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si
Inovarii
Adresa: Str.Mendeleev nr.21-25, Sect.1, Bucuresti
Telefon: +04021.307.19.18
Fax:
+04021.307.19.19
Doamnelor/Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
__________________________________________, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si
cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam servicii pentru intretinere si reparatii
echipamente in cadrul proiectului „Creșterea capacității administrative a sistemului public de Cercetare,
Dezvoltare şi Inovare din România, pentru a răspunde pe termen scurt, mediu şi lung nevoilor strategice
de dezvoltare economico-socială a României” cod SMIS 37609” cod CPV ............... ..........................,
pentru suma de [X.XXX,XX] LEI, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de [X.XXX,XX]
LEI,.
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. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
6. 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)
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta
pe care o puteti primi.
Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(nume si semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)
Operator economic,
_____________________
(denumirea/numele)

PROPUNEREA FINANCIARA DETALIATA
Oferta pret servicii service

TIP APARAT

BUC

VERIFICARE

PRET/
ECHIPAMENT
/ LUNA (LEI)

Total/
luna
Nr. luni

IMPRIMANTE

3

LUNAR

17

MULTIFUNCTIONALE

4

LUNAR

17

FAXURI

3

LUNAR

17

Total
General

Total lei/luna
Total General lei fara TVA

Oferta pret piese de schimb

ir1022/ir1024
Denumire piesa
Rola preluare
Unitate cilindru

Pret unitar LEI
fara tva

iradv6055/lexmark x860de
Denumire piesa
Unitate cilindru
Rola transfer
Rola stergere transfer
Lamela stergere belt transfer
Bucsi fixare
Bucsi retinere fixare
Rola alimentare
Rola separatie
PPU ASSY, LEFT
FIXING ASS'Y, UPPER
HDD, MK1676GSX
MAIN CONTROLLER PCB ASS'Y, 1
MAIN CONTROLLER PCB ASS'Y, 2
FLAT CONTROL PANEL ASSEMBLY

Pret unitar LEI
fara tva

FAX L140

Pret unitar LEI

Nr bucati

Valoare Lei/fara TVA
5
5

Nr bucati

Valoare Lei/fara TVA
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
3
2
1
1

Nr bucati

Valoare Lei/fara TVA

fara tva

Denumire piesa
Unitate fixare
Rola preluare

HP 2420
Denumire piesa
Unitate fixare
Kit role preluare hartie

2
2

Pret unitar LEI
fara tva

Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA]
Operator economic,……....………………………..
(nume, semnatura autorizata si stampila)

Nr bucati

Valoare Lei/fara TVA
2
2

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
Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative: Axa prioritara 1 “Îmbunătăţiri de structură
şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul Major de Interventie: 1.1
Imbunatatirea procesului de luare a deciziilor
Prin prezenta documentatie de atribuire, UEFISCDI invita operatorii economici interesati sa
depuna o oferta pentru achizitia publica servicii pentru intretinere si reparatii echipamente, in vederea
implementarii proiectului: „Creșterea capacității administrative a sistemului public de Cercetare,
Dezvoltare şi Inovare din România, pentru a răspunde pe termen scurt, mediu şi lung nevoilor
strategice de dezvoltare economico-socială a României” cod SMIS 37609.
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.

Durata contractului de service este pana la 01.10.2015 şi presupune achiziţia de servicii de întreţinere şi
reparaţie a aparatelor (fax-uri, imprimante si multifunctionale) ieşite din garanţie la data încheierii
contractului

SPECIFICAŢII TEHNICE
In vederea incheierii unui contract de service 10 aparate (fax-uri, imprimante si multifunctionale)
care necesita o verificare periodica facuta de catre firme de specialitate, pentru buna functionare a
departamentelor din cadrul UEFISCDI, sunt necesare achizitionarea urmatoarelor servicii:




Operatiuni de verificare tehnica generala a aparatelor:
- Verificare uzura piese
- Verificare firmware
- Verificare functionare in parametric producator
Operatiuni de curatare si efectuare de reglaje la sistemele de






- expunere
- preluare,
- procesare imagine,
- corp imprimare
- fixare
Operatiuni de reglare si mentenanta lant cinematic copiatoare
- reglare mecanica elemente in miscare
- reglare calitatea imaginii
- mentenanta piese si elemente de uzura
Operatiuni de inlocuire piese de uzura rapida si/sau alte componente
Rapoarte de constatare si interventie la echipamente

Lista produselor este cuprinsa in Anexa 1, atasata prezentului caiet de sarcini.
Operatiunile au ca scop, pe de o parte, verificarea faptului că echipamentele îşi păstrează
caracteristicile iniţiale şi sunt în continuare în parametrii de funcţionare stabiliţi de fabricant şi, pe de altă
parte, asigurarea întreţinerii preventive.
Fiecare operatiune va fi consemnată într-un proces verbal de service semnat de ambele părţi, în care se
va specifica:






locaţia;
data operatiunii;
echipamentele la care s-a realizat revizia (denumire, producător, model, serial number);
operaţiile efectuate;
probleme constatate (dacă este cazul), cauze şi recomandări pentru remedierea acestora.

Schimbarea de piese la echipamente se va face in baza Notei de constatare si recomnadare.
Ofertantul va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al acestuia la
sediul Autorităţii contractante pentru efectuarea reviziilor.
CONDIŢII DE LIVRARE/ PRESTARE:
Fiecare constatare va fi consemnată într-un proces verbal de constatare semnat de ambele părţi, în care
se va specifica:
 locaţia
 data reviziei;
 echipamentele la care s-a realizat revizia (denumire, producător, model, serial number);
 operaţiile efectuate;
 probleme constatate (dacă este cazul), cauze şi recomandări pentru remedierea acestora.
GARANŢII:
I.
Piesele sau subansamblele care le vor înlocui pe cele defecte vor avea o perioadă de garanţie de
minim 3 luni de la data înlocuirii.
II.
Furnizorul are obligaţia de a garanta că toate piesele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite.
III.
Furnizorul va asigura, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului, piese de schimb.
IV.
La primirea unei notificări, Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui
produsul în perioada convenită, la adresa de livrare. Produsele care, în timpul perioadei de
garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de
la data înlocuirii produsului.

V.

Pe perioada contractului, furnizorul se obliga sa asigure constatarea unei defectiuni in
maximum 24 ore si remedierea defectiunii in maxim 3 zile de la data reclamarii acesteia de catre
beneficiarul echipamentelor.

Responsabil IT
Marius Dorian Nicolaescu

Intocmit,
Florin Petrescu

Anexa 1.

LISTA ECHIPAMENTELOR NECESARE SERVICE
NR.
CRT.

NR. INV.

DENUMIREA OBIECTULUI SAU A MIJLOCULUI FIX

1

IMPRIMANTA ALB-NEGRU HP LASER JET P3005 PRINTER A4

2

IMPRIMANTA HP 2420,32MB,28PPM

3

Fax CANON L250

4

MULTIFUNCTIONAL CANON 6055

5

MULTIFUNCTIONAL CANON 6055

6

MULTIFUNCTIONAL CANON 6055

7

FAX CANON L140

8

FAX CANON L140

9

Scanner multifunctional –IR1024

10

MULTIFUNCTIONALA Lexmark x860de

