Stimata Doamna, Stimate Domnule,
1. Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi Cercetării, Dezvoltării şi
Inovării doreste să folosească o parte din fondurile alocate din Fonduri Structurale în cadrul proiectului
„Studiu Național de monitorizare a inserției pe piața muncii a absolvenților din Învățământul
Superior” (ID proiect 41750) POSDRU/60/2.1/S/41750 pentru achizitionarea de pachete software
pentru analiza si prelucrare statistica.
Codul CPV aferent acestei achiziţii este 48463000-1 Pachete software pentru statistici
2. În cele ce urmează sunteţi invitaţi să depuneţi oferta Dumneavoastră de preţ pentru livrarea 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
- LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenta a Guvernului
nr. 34/2006
4. Oferta trebuie exprimată ca preţ unitar, în LEI cu valoarea TVA exprimată separat şi va include toate
costurile aferente descrise. Ofertele vor fi evaluate pentru toate poziţiile luate împreună, iar contractul va
fi acordat firmei care oferă cel mai mic preţ total evaluat pentru toate poziţiile. Ofertanţii pot depune o
singură ofertă.
5. Se acceptă oferte prin poştă, curier, e-mail sau fax, urmând a prezenta oferta în original la sediul
UEFISCDI pana la data limita de deschidere a ofertelor, respectiv 08 octombrie 2012
6. Oferta Dumneavoastră trebuie să respecte Formularele 1, 2, 3 şi va fi adresată şi trimisă la:
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior a Cercetării, Dezvoltarii si Inovarii
În atenţia: Gabriela POPA – Responsabil achizitii
Locatia de implementare a proiectelor: Calea Plevnei, nr.3, sector 5, Bucureşti,
Tel. 021/307.19.18
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 (Caiet de Sarcini atasat prezentei solicitari) 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
in Cerere de Oferta, trebuie 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 octombrie 2012, ora
14.00 A.M. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: cu 2 zile înainte de data limită de depunere a
ofertelor.
10. Ofertanții vor depune odată cu oferta și declarațiile anexate: Formularele 4– 5
11. Contractul/Comanda se va încheia până la data de 12 octombrie 2012. Valoarea maximă a produselor
incluse în contract nu va putea depăşi echivalentul a 26.400 lei fără TVA. Plata se va efectua cu ordin de
plată, dupa terminarea furnizarii produselor, în baza facturii emise de Furnizor, insotite de Procesul
Verbal de Receptie.
12. Toate documentele ofertei vor fi completate, ștampilate și semnate de reprezentantul legal

Director General UEFISCDI,
Adrian CURAJ

Responsabil achizitii,
Gabriela POPA

Intocmit,
Andreea ZAHARIA

Data: 04.10.2012

CAIET DE SARCINI

Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o
marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt mentionate doar
pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor
operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea
de « sau echivalent ».
În caz de neconcordanţă, specificaţiile oficiale publicate de producătorul software-ului (valabile
la data ofertei, pentru produsele oferite) vor fi considerate ca referinţă, iar conţinutul acestora primează
asupra detaliilor tehnice ale ofertei.
Cerinţele impuse prin prezentul caiet de sarcini sunt considerate minimale. În acest sens orice
ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare
numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor
minimale din caietul de sarcini. Neîndeplinirea în totalitate a condiţiilor minime va conduce la
declararea ofertei ca neconforma.
Ofertantul are obligaţia să declare codul produsului si denumirea producătorilor software-ului
inclus in oferta.
SPECIFICATII TEHNICE SOFTWARE – CERINTE MINIME SI OBLIGATORII:
Software-ul va trebui sa permita o viziune rapida asupra datelor, sa se poata formula ipoteze pentru
alte testari si apoi sa se realizeze proceduri analitice si statistice care sa ajute in clarificarea relatiilor
dintre variabile, sa se poata crea clusteri, sa se identifice tendinte sau sa se faca predictii.
Functionalitati:
•
•
•
•
•

Accesare rapida si analiza seturi mari de date
Pregatire usoara si management al datelor pentru analiza
Realizeaza analiza cu un set comprehensiv de proceduri statistice
Construieste grafice cu optiuni sofisticate de raportare
Descopera noi insight-uri in date cu tabele, grafice, optiuni de dispunere pe harti, cuburi OLAP si
tehnologie de pivotare
• Construieste rapid dialoguri si lasa userii avansati sa-si creeze dialoguri personalizate, care fac
analizele organizatiei mai usor de desfasurat si mai eficiente
• Sisteme de operare suportate: Windows, Mac, Linux

Această soluţie software comprehensiva trebuie sa includa o gamă largă de proceduri şi teste pentru a
raspunde provocărilor din afaceri si din cercetare.
Teste pentru predictia rezultatelor numerice şi pentru identificarea de grupuri:
• Conţine proceduri pentru proiectele curente si pentru orice alte proiecte viitoare.
Instrumente analitice:
• Analiza Factoriala - utilizata pentru a identifica variabilele/factorii care stau la baza sau care
explică pattern-ul de corelaţii în cadrul unui set de variabile observate. Analiza factoriala oferă
un grad ridicat de flexibilitate, oferind:
o şapte metode de extragere a factorului
o cinci metode de rotire, inclusiv Direct Oblimin şi PROMAX pentru rotaţii neortogonale.
o trei metode de calcul al scorurilor factoriale. Scorurile trebuie sa aiba facilitatea de
salvare ca variabile pentru analize ulterioare.
• K-means Cluster Analysis - identifica grupuri relativ omogene de cazuri in baza caracteristicilor
selectate, folosind un algoritm care poate suporta un număr mare de cazuri, dar care necesită
specificarea numărului de clusteri. Are două metode pentru clasificarea cazurilor: cu actualizarea
centrilor clusterilor in mod iterativ sau doar cu clasificarea cazurilor.
• Hierarchical Cluster Analysis - identifica grupuri relativ omogene de cazuri (sau variabile) pe
baza caracteristicilor selectate, folosind un algoritm care începe cu fiecare caz într-un cluster
separat si combina clusterii până când ramane unul singur. Analizeaza variabilele brute sau le
standardizeaza. Măsurile de distanţa, de similaritate sunt generate prin procedura Proximities.
Statisticile sunt afişate la fiecare etapă pentru a ajuta in selectarea celei mai bune soluţii.
• TwoStep Cluster Analysis - Grupeaza observaţiile in clusteri dupa criteriul apropierii, fie cu date
categoriale, fie continue; sa se poata specifica numărul de clusteri sau numărul va fi ales automat.
• Analiza Discriminanta - oferă o gamă de metode de selecţie a variabilelor, cu statistici la fiecare
pas şi într-un rezumat final; rezultatul poate fi afisat la fiecare pas sau doar in forma finală.
• Regresia Liniara - se va putea alege din cele şase metode: backwards elimination, forced entry,
forced removal, forward entry, forward stepwise selection; teste de semnificatie pentru
schimbarea survenita in R-patrat; produce numeroase statistici descriptive şi statistici pentru
ecuaţie.
• Regresia ordinală-PLUM - alege din şapte opţiuni pentru a controla algoritmul iterativ folosit in
estimare, pentru a specifica toleranţa numerica in verificarea singularitatii şi pentru a personaliza
rezultatele; cinci link functions pentru specificarea modelului.
• Analiza Nearest Neighbor - predicţie (cu un rezultat specificat) sau clasificare (cu nici un rezultat
specificat); specifica masura distanţei in evaluarea similaritatii cazurilor şi controleaza daca
valorile lipsă sau variabilele categorice sunt tratate ca valori valide.
Statistici descriptive:

• Crosstabulations – Numar de cazuri, procente, reziduali, valori marginale, teste de independenţă,
de asociere liniara, măsura asocierii liniare, măsuratori pentru date ordinale, nominale-interval,
measure of agreement, estimări relative ale riscului pentru controlul cazului şi studii pe grupuri.
• Frecvenţe - Numar de cazuri, procente valide si cumulative; tendinţa centrala, dispersia,
distribuţie şi valori percentile.
• procedura Descriptives - tendinta centrala, dispersia, distribuţie şi scoruri Z.
• Statistici descriptive pentru variabile scale de proportii - Coeficient de dispersie, coeficientul de
variaţie
• Comparatii intre medii - medii armonice sau geometrice; testarea liniarităţii, comparatii prin
intermediul statisticilor pentru eşantioane independente, statistici pentru eşantioane pereche;
testul pentru un esantion si o valoare test.
• ANOVA şi ANCOVA - teste de contrast, interval şi post-hoc; analiza fixed-effects şi randomeffects; statistici descriptive pentru grupuri; alegeţi modelul bazat pe patru tipuri de proceduri de
tip suma-pătratelor; teste lack-of-fit; designuri balanced sau unbalanced şi analiza covarianţei cu
pana la 10 metode.
• Corelatia - Teste de corelatie bivariata, parţială sau de tip distances ce indică similaritatea sau
disimilaritatea intre variabile.
• Teste neparametrice - Chi-pătrat, Binomial, Runs, one-sample, two independent samples, kindependent samples, two related samples, k-related samples.
• procedura Explore - Intervale de încredere ale mediei; M-estimators; identificarea valorilor
aberante; ploturi exploratorii

FORMULAR 1
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. Examinând documentatia de atribuire, subsemnatii,
__________________________________________, ne oferim ca, in

reprezentanti ai

ofertantului

(denumirea/numele ofertantului)
conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam
produsele.................., 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 câstigatoare, sa prestam serviciile
in graficul de timp anexat.
3. Ne
angajam sa
mentinem aceasta oferta
valabila pentru o durata
de______________________zile, respectiv pâna la data de ___________________________, si
(durata in litere si cifre)

(ziua/luna/anul)

ea va ramâne obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricând inainte de expirarea perioadei de
valabilitate.

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

5. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind câstigatoare,
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)

FORMULAR 2
Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)

PROPUNEREA FINANCIARA DETALIATA

Nr
crt

Denumire produs

Cantitate

Pachet software pentru
analiza si prelucrare
statistica

6

Preţ unitar /LEI
(fără TVA)

1

TOTAL GENERAL
LEI

Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA]

Operator economic,……....………………………..

(nume, semnatura autorizata si stampila)

Preţ total /LEI
(fără TVA)

Preţ total LEI
(cu TVA)

FORMULAR 3

ANEXA - Modul de prezentare a criteriilor solicitate

Criterii solicitate

Criterii oferite

1
2
…

Ofertant, Data
........................
Reprezentant/Reprezentanţi legali
(semnaturi, stampila)

FORMULAR 4
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 ............................, declar pe propria
raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in niciuna dintre
situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii aprobata cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ca:
a) nu suntem in stare de faliment ca urmare a hotarârii pronuntate de judecatorul-sindic;
b) ne-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari
sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare in Romania pâna la termenul limita de depunere al ofertei;
b^1) in ultimii 2 ani nu ne-am indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din
motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca
grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
c) nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotarâre definitiva a unei instante
judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greseli in materie profesionala;
d) nu prezentam informatii false sau prezentam informatiile solicitate de catre autoritatea
contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
2. Subsemnatul declar pe proprie raspundere ca in ultimii 5 ani, nu am fost condamnat prin hotarârea
definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale,
pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.
3. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea
noastra, precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem.

4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante – Unitatea Executivă
pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, cu privire la orice aspect
tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
5. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

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

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

FORMULAR 5

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 interese

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

TABEL
CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE CONDUCERE
IN CADRUL INSTITUTIEI

Nr.
crt.

Numele si Prenumele

Functia

1.

Adrian CURAJ

Director General

2.

Magdalena SUSAN-RESIGA

Director General Adjunct

3.

Daniela ANGHEL

Director General Adjunct

4.

Gabriela JITARU

Director Directie Finantarea Invatamantului Superior

5.

Elena TITA

Director Economic

Intocmit,
Departament Resurse Umane UEFISCDI

