
 

 Nr. 86/20.04.2015 

 

SOLICITARE OFERTA PRET 

 

 

Universitatea Petrol Gaze din Ploiesti , cu sediul in Ploiesti, bd. Bucuresti nr.39, cod postal 100680, fax 

0244 575312, jud Prahova, intentioneaza sa achizitioneze ,, Servicii de mentenenţă program salarii - 

aplicaţia software Univsal”, Cod CPV 722124508.  

Valoarea estimată fără TVA: 8000.00lei(pentru perioada 01.05.2015-31.12.2015). 

 

Conditii contract: Oferta de pret  se depune pentru tariful unitar lunar, pentru perioada 01.05.2015-

31.12.2015, cu posibilitate de prelungire până la 30.04.2016, conf. art 6 din HGR 925/2005,  cu conditia  

mentinerii pretului oferat si a existentei fondurilor. 

Mentionam ca mediul integrat de dezvoltare este Visual Studio 6.0. Tipul aplicatiei dezvoltate este de 

tipul Windows Forms, accesibila printr-un executabil. Limbajul de programare folosit: Visual Basic. 

Pentru bazele de date, atat pentru programare cat si pentru administrare, se utilizeaza Microsoft SQL 

Server. Versiunea folosita: Microsoft SQL Server 2005. Pentru rapoartele care se genereaza din aplicatie 

se utilizeaza Crystal Reports. Versiunea folosita: Crystal Reports 7.0. Aplicatia dezvoltata ruleaza sub 

sistemul de operare Microsoft Windows XP Professional. Accesul la aplicatie se face prin executabilul 

care permite vizualizarea formularelor de tip Windows Forms. Gazduirea bazei de date se face pe un 

server ce ruleaza sub sistemul de operare Microsoft Windows Server 2003.(detalii in anexa) 

 

Conditii participare Se solicita ofertantului următoarele documente: 

-  Oferta de preţ - se depune pentru tariful unitar lunar si trebuie să conţină toate cheltuielile necesare  

-  Declaratie privind eligibilitatea,  

 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006,  

 

Criterii adjudecare: Preţul cel mai scăzut ( lei fără TVA ) 

Informatii suplimentare: se pot obtine de la Birou Achizitii - camin nr.1,  pana la data de 23.04.2015 

ora 12.00, birou_achizitii@upg-ploiesti.ro sau prin fax la nr. 0244575312.  

Data limita de depunere a ofertelor si a documentelor insotitoare, in plic inchis, este 27.04.2015 ora 

11.00. Adresa de depunere a ofertelor UPG - bd Bucuresti, nr. 39, Ploiesti, jud. Prahova., camin 1, Birou 

Achizitii - cam.1.  

Cu consideratie,  

 

 

DIRECTIA GENERAL ADMINISTRATIVA  

DIRECTOR  
Prof.univ.dr.ing. Marius Gabriel Petrescu 

 

 



 

                                                                      Anexa – caiet de sarcini 

 

APLICATIA UNIVSAL 

SCOP 

Aplicatia UNIVSAL este o aplicatie software care vine in intampinarea tuturor necesitatilor privind 

calculul 

salarial din cadrul companiei . 

Programul permite cunoasterea in orice moment a obligatiilor financiare ale firmei si ale angajatilor in 

legatura cu salariile precum si generarea si tiparirea tuturor documentelor aferente platii salariilor. 

Mediile software de dezvoltare si 

de rulare 

Mediul integrat de dezvoltare este Visual Studio 6.0. 

Tipul aplicatiei dezvoltate este de tipul Windows Forms, 

accesibila printr-un executabil. 

Limbajul de programare folosit: Visual Basic. 

Pentru bazele de date, atat pentru programare cat si pentru 

administrare, se utilizeaza Microsoft SQL Server. 

Versiunea folosita: Microsoft SQL Server 2005. 

Pentru rapoartele care se genereaza din aplicatie se utilizeaza 

Crystal Reports. 

Versiunea folosita: Crystal Reports 7.0. 

Aplicatia dezvoltata ruleaza sub sistemul de operare Microsoft 

Windows XP Professional. 

Accesul la aplicatie se face prin executabilul care permite 

vizualizarea formularelor de tip Windows Forms. 

Gazduirea bazei de date se face pe un server ce ruleaza sub 

sistemul de operare Microsoft Windows Server 2003. 

UTILIZATORI 

Angajatii compartimentului Salarizare. 

BENEFICIILE APLICATIEI: 

- Introducerea rapida si exacta a datelor de intrare ale angajatilor 

- Asigura securitatea si confidentialitatea datelor 

- Este conform legislatiei romane in vigoare 

UNIVSAL este o aplicatie utilizata la calculul salariilor si al obligatiilor financiare atat ale firmei cat si 

ale 

angajatilor in legatura cu salariile. 

FACILITATI: 

- Evidenta personalului 

- Detalii despre angajare (data angajarii, departament, salariu de baza, sporuri, tip angajat, functie 

incadrare, mod salarizare etc) 

- Detalii despre angajat (nume, CNP, data nasterii, adresa, detalii despre persoanele aflate in 

intretinere etc) 

- Evidenta sporurilor periodice si permanente (ore normale, suplimentare, de noapte, etc), retinerilor 

din salariu, concediilor medicale si de odihna 

- Evidente pentru plata cu ora si plata IDD, situatii centralizatoare 

- Calculul salariilor pornind de la salariul de baza 

- Obtinerea statelor de salarii pe activitati (calcul recapitulatii), situatii centralizatoare, fluturasi, 

situatii concedii medicale) 

- Preluarea datelor si scrierea fisierului XML pentru obtinerea declaratiei privind obligatiile de plata 



(declaratia D112). 

- Gestionarea detaliilor legate de diverse proiecte (plati, contracte etc). 

- Preluarea datelor lunare de pe statele de salarii pentru generarea fisierului XML aferent declaratiei 

D205 (fisele fiscale pe anul anterior). 

Aplicatia are urmatorul meniu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enerarea declaratiei D205 
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OPERATOR ECONOMIC 

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

     (denumirea/numele) 

 

Scrisoare de Inaintare 

 

Către, 

              Universitatea Petrol Gaze Ploiesti 

          

          Ca urmare a invitatiei  de participare  …………………………………. ..... din 

............/(ziua/luna/anul), privind achizitia de servicii pentru atribuirea contractului …………. 

    noi ................../(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alăturat următoarele: 

    1.Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original : 

    a) oferta; 

    b) documentele care însoţesc oferta. 

    Avem speranta ca oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 

 

Data completarii: ................ 

             

Operator economic, 

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

(semnatura autorizata) 

 

 

 

            



OPERATOR ECONOMIC 

  ____________________ 

           (denumirea/numele) 

 

 

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

 

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ____________________________, 

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub 

sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in nici una dintre situatiile 

prevazute la art. 180 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 modificari si completari prin legea nr. 337/2006, respectiv 

in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru 

participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de 

bani. 

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, orice documente doveditoare de care dispun. 

    Data completarii ...................... 

 

 

Operator economic,                                                                                                                                                    

_________________ 

(semnatura autorizata) 

 

 

 

 

 

 

 



OPERATOR ECONOMIC 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE  

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 

 

 

Subsemnatul(a) .................................................. (se insereaza numele operatorului economic-

peroana juridică), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de licitaţie restransa ca 

obiect ..........., cod CPV ........., la data de ...., organizată de ........, declar pe proprie răspundere 

că: 

a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a unei hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; 

b) 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 de reşedinţă), până la data 

depunerii ofertei. 

c) în ultimii 2 ani nu am fost în situaţia de a nu îmi fi îndeplinit sau să îmi fi îndeplinit în mod 

defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile societăţii noastre, fapt care să fi 

produs sau ar fi fost de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor; 

d) 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; 

e) în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu prezint informaţii 

false sau omit a prezenta informaţiile solicitate de autoritatea contractantă. 

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. 

 

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

 

               Operator economic, 

             _________________ 

                      (semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 



Model Formular de ofertă - servicii 
 
.............................................. 

(denumirea/numele ofertant) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

Către .................................................................................................... 

  (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ...... 

(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele 

cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să prestăm ...................... (denumirea serviciului) 

pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) 

platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de 

.............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile 

din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la 

formular) 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 

................................................................................... zile (durata în litere şi cifre) 

respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi 

poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, 

să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de 

atribuire. 

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 

marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 

 |_| nu depunem ofertă alternativă. 

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind 

câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă 

primită. 

Data _____/_____/_____ 

 

..............................................................................., 

(nume, prenume şi semnătură),  

 

L.S. 

 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

....................................... (denumirea/numele operatorului economic) 

 

 



Model Centralizator de preţuri servicii 

 

 

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

(denumirea/numele ofertant) 

 

 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 

 pentru servicii 

 

Anexă la ofertă 

 

 

 

Nr.  

crt 

Activitatea 

(gama/faza) 

Cantitatea Preţul  

 total 

Taxa pe valoarea 

adăugată 

   Lei 

(Tarif 

lunar) 

Lei 

 

(col 2x 

col 3) 

 Lei 

0 1 2 3 4  5 

1       

2       

....       

       

 TOTAL      

 

 

TOTAL    Lei: 

        

       Euro: 

........ % asociaţi        lei: 

........ % subcontractanţi     lei: 

........ % asociati        euro: 

........ % subcontractanti     euro: 

 

 

 

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

(semnătura autorizată) 

L.S. 
 

 


