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SECȚIUNEA I 

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI 

 

INFORMAŢII GENERALE 

1.1. Achizitor 

 

 

Denumire: CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA SIBIU 

 

Adresa: strada : Str.Telefoanelor Nr 1  Localitate: Sibiu, Cod poştal: 550160 Ţara: România 
,Cameră de comerţ teritorială (judeţeană)'; funcţionează în baza statutului propriu de organizare şi 
funcţionare şi în baza Legii (camerelor de comerţ din România) nr. 335 din 3 decembrie 2007, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 6 decembrie 2007; activitatea principală conf. cod CAEN / 
NACE rev. 2: 9411 – Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale (Activities of business and employers 
membership organisations) 

Persoane de contact:   

CONSILIER JURIDIC PROIECT 

COMANITA RODICA- 

MURESAN ADRIAN 

Telefon: 

: +40 269 210503 

mobil  +40 0741098332 

mobil +0744370212 

 E-mail: secretariat@cciasb.ro 

 

Fax: +40 269 211831 

Adresa de internet : www.cciasb.ro 

 

1.2   Termene 

a) Termen limită de depunere a ofertelor:  22 iulie 2013 ora 13 iar deschiderea ofertelor 22 

iulie 2013 ora 14 

b) Data limită de primire a solicitărilor de clarificări:  18 iulie 2013 ora 15  

c) Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 19 iulie  2013 ora 16 

d) Adresa unde se primesc ofertele: strada.Telefoanelor Nr 1  , Secretariat, 

                                                       Cod poștal: 550160, Localitate: Sibiu, Ţara: România 

 

http://www.sas-sibiu.ro/
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Operatorii economici interesați pot solicita informații și clarificări, prin intermediul fax-ului,    prin 

poştă,sau direct la secretariatul achizitorului, la adresa mai sus menționată de luni până joi între orele 

12-15, vineri: 11-13 

Răspunsurile la clarificări însoțite de întrebările aferente vor fi transmise de către achizitor către 

toți operatorii economici ce au solicitat documentația pentru ofertanți în termen de maxim 1 zi 

lucrătoare, de la primirea întrebărilor și vor fi postate  pe pagina de internet proprie a achizitorului, 

într-un fișier separat. 

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor sau la altă adresă decât cea 

indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului, nedeschise și 

vor fi declarate inacceptabile.  

La depunerea ofertelor, operatorii economici interesați trebuie să respecte toate instrucțiunile, 

formularele, modelul contractului de servicii cuprinse în această Documentație pentru ofertanți. 

Formularele prevăzute în cadrul Documentației de Atribuire trebuie completate în mod 

corespunzător. 

În cazul persoanelor juridice, fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al firmei şi 

stampilat. În cazul în care acestea sunt semnate de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire. 

Toate documentele vor avea, pe lângă semnătură, menţionat în clar numele întreg. 

 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI  

2.1. Descriere 

 

2.1.1. Denumirea contractului de achiziție:   

 

1. Contract servicii dezvoltare mentenanta portal  

2.1.2. Descrierea   obiectului contractului  .Descriere ampla se afla in caietul de sarcini. 

 

Descrierea Contract servicii dezvoltare mentenanta portal .Prestatorul va realiza un portal in 

vederea informarii eficiente a entitatilor interesate asupra obiectivelor si rezultatelor 

programului,precum si promovarea acestuia catre publicul larg.Portalul va fi gazduit pe 
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serverul apartinand CCIA Sibiu. 

Va asigura mentenanţa acestuia pe o perioadă de 3 ani. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Termen de livrare: maxim 60 zile de la data semnării contractului. Termenul de livrare include și 

perioada necesară furnizorului pentru montaj, instalare și punere în funcțiune . 

Termen de garanţie curge de la data procesului verbal de receptie finală efectuata după  instalare 

 

Prețul va fi cel de la destinația finală - sediul beneficiarului şi va cuprinde toate cheltuielile inclusiv, 

instalare, punere în funcţiune. 

 

Prestatorul este responsabil de prestarea la timp a obligaţiilor asumate prin ofertă şi de 

calitatea tuturor sarcinilor stabilite în documentaţia de atribuire, respectând şi aplicând cele 

mai bune practici în domeniu. 

Prestatorul va informa de urgenţă Beneficiarul despre orice eveniment sau circumstanţe ce 

pot împiedica execuţia la timp şi cu eficienţă a obiectului achiziţiei. 

Prestatorul va asigura personal calificat corespunzător pentru a duce la bun sfârşit sarcinile 

cerute  în  documentaţia  de  atribuire.   Prestatorul  este  responsabil  pentru  activitatea 

personalului şi pentru obţinerea rezultatelor de calitate cerute. Prestatorul va desemna un 
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responsabil care va fi punctul de contact al Beneficiarului. 

 

Termen de livrare: maxim 60 zile de la data semnării contractului. Termenul de livrare include și 

perioada necesară furnizorului pentru montaj, instalare și punere în funcțiune pentru toate 

componentele. 

Termen de garanţie curge de la data procesului verbal de receptie finală efectuata după  instalare 

Prețul va fi cel de la destinația finală - sediul beneficiarului şi va cuprinde toate cheltuielile inclusiv ,  

instalare, punere în funcţiune. 

Prestatorul este responsabil de prestarea la timp a obligaţiilor asumate prin ofertă şi de 

calitatea tuturor sarcinilor stabilite în documentaţia de atribuire, respectând şi aplicând cele 

mai bune practici în domeniu. 

Prestatorul va informa de urgenţă Beneficiarul despre orice eveniment sau circumstanţe ce 

pot împiedica execuţia la timp şi cu eficienţă a obiectului achiziţiei. 

Prestatorul va asigura personal calificat corespunzător pentru a duce la bun sfârşit sarcinile 

cerute  în  documentaţia  de  atribuire.   Prestatorul  este  responsabil  pentru  activitatea 

personalului şi pentru obţinerea rezultatelor de calitate cerute.  

 

Plata serviciilor va fi efectuată pe bază de factură  fără a depăşi termenul 

de cel mult 270 de zile calendaristice de la data aprobării de către Beneficiar a Notei de 

certificare a serviciilor prestate .Nota de 

certificare a serviciilor prestate va include o prezentare detaliată a serviciilor prestate 

precum şi a cheltuielilor efectuate şi va fi însoţită de documente justificative . 

Dacă factura sau documentele care însoţesc factura nu sunt întocmite corespunzător şi sunt 

necesare clarificări suplimentare sau alte documente suport din partea Prestatorului, 

termenul de 270 de zile pentru plata facturii se suspendă prin notificare, iar repunerea in 

termen se face dupa ce toate documentele suport au fost primite de catre Beneficiar in forma 

corespunzatoare. 
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Plata se va face astfel: 

- o suma de minim 5% si maxim 50%, in functie de disponibilitatile banesti ale 

Beneficiarului, in maxim 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului; 

- restul de plata, după realizarea portalului si punerea in functiune şi aprobarea Notei de 

certificare, in maximum  de 270 de zile calendaristice. 
Perioada de valabilitate a ofertei 

 Perioada de valabilitate a ofertei pentru este de 60 de zile de la data depunerii ofertei. 

Livrarea, instalarea, facturarea și plata 

11. Livrarea, instalarea, facturarea şi plata 

Livrarea si instalarea se va face la sediul Achizitorului, indicat in contract. Facturarea se va face la 

data livrarii, pentru intreaga valoare a contractului. Furnizorul va primi maximum 50% din valoarea 

contractului, dar nu mai putin de 5% din valoarea contractului, in functie de disponibilitatile banesti 

ale Achizitorului, in maximum 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului pe baza facturii 

emise de catre Furnizor. Restul sumei va fi platita intr-un cont escrow deschis de catre Furnizor, in 

transe sau intr-o singura plata, pana la trecerea celor 270 de zile calendaristice de la data punerii in 

functiune. Furnizorul va putea solicita accesarea contului escrow numai dupa trecerea celor 270 de 

zile de la data punerii in functiune, si numai pe baza unui certificat de functionare conforma emis de 

catre Achizitor dupa trecerea acestei perioade. Achizitorul poate emite acest certificat oricand pe 

durata celor 270 de zile. Termenul de 270 de zile calendaristice este considerat termen de functionare 

de proba a platformei. Orice nefunctionalitate sesizata in acest interval se va remedia in termen de 

maximum 24 de ore de la notificare. Neremedierea in termenul mentionat sau nefuctionarea conforma 

a portalului, constituie neindeplinire culpabila a obligatiilor contractului, ducand la rezolutiunea de 

drept a contractului fara somatie,sau interventia instantei. Rezolutiunea contractului da dreptul 

Achizitorului sa retina total sau partial sumele aflate in contul escrow, acestea urmand a constitui 

despagubiri cuvenite Achizitorului. Pierderea de catre Furnizor a sumelor platite de catre Achizitor 

intervine chiar daca aceste sume au fost platite in alt cont decat in contul escrow. Furnizorul a inteles 

pe deplin si accepta ca asigurarea mentenantei aferenta portalului pe care il realizeaza, instaleaza si 

pune in functiune nu este un serviciu distinct, ci o conditie tehnica obligatorie, drept urmare 

mentenanta nu are valoare distincta in cadrul contractului si nu va face obiectul unei facturari separate. 

Asigurarea mentenantei portalului, respectiv mentinerea sa in functiune si actualizarea in parametrii 

mentionati in Caietul de Sarcini, pe toata durata contractului, este o obligatie a Furnizorul similara cu 

obligatia de a asigura garantia produselor/serviciilor in cadrul contractelor comerciale. Incalcarea 

acestei obligatii din partea Funrizorului duce la rezolutiunea de drept a contractului, fara somatie sau 

interventia instantei si da deplin drept Achizitorului sa recupereze integral sumele platite in cadrul 

acestui contract. Intr-un astfel de caz, nici o suma nu va putea fi ceruta sau dedusa de catre Furnizor in 

cazul acestui contract. Daca rezolutiunea de drept a contractului din vina Furnizorul, in conditiile de 
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mai sus, va determina nerespectarea Contractului de finantare POSDRU in baza caruia se face 

finantarea acestui contract de realizare a portalului, sau intarzieri sau nerabursari sau rambursari 

incomplete ale unei/unor Cereri de Finantare, Furnizorul ramane deplin responsabil pentru sumele pe 

care Achizitorul le-ar pierde sau nu i-ar fi rambusrate sau i-ar fi reduse din valoarea eligibila a 

finantarii POSDRU drept urmare a rezilierii acestui contract din vina Furnizorului. 

  

 

2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare  

(a) Lucrări                          □   (b) Produse                (c) Servicii              X  

Execuţie                            □    

Proiectare şi execuţie          

□ 

Realizare prin orice 

mijloace     corespunzătoare 

cerinţelor specificate de 

autoritatea contractantă                       

□     

Cumpărare                     

Leasing                      □    

Închiriere                   □  

Cumpărare în rate       □ 

Combinaţii intre ele     □  

Categoria serviciului     

    

     2 A                          

     2 B                     □ 

Principala locație a lucrării    

  

____________________ 

 

____________________ 

 

 

Principalul loc de livrare: 

CCIA    Sibiu, Strada 

Telefoanelor nr. 1, jud. 

Sibiu 

 

Principalul loc de prestare: 

CCIA    Sibiu, Strada Telefoanelor nr. 1, 

jud. Sibiu 

 

____________________ 

 

____________________ 

 

2.1.4. Durata contractului de achiziție publica : 

 de la data semnării contractului până la achizitionarea în totalitate  a tuturor  serviciilor  

dar nu mai tarziu de 30 decembrie 2013 
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2.1.5   Ofertele alternative nu sunt acceptate  

 

 

3. CRITERII DE CALIFICARE ȘI /SAU SELECȚIE 

 

3.1  Situația personală a ofertantului 

Declarație privind eligibilitatea  

Solicitat                                 ■ 

Nesolicitat                                □ 

Cerinţă obligatorie: 

- prezentare Formular 2, Declaraţie privind eligibilitatea. 

Încadrarea în situaţia prevăzută la art.180 din Ordonanţa 

de Urgenţă nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din 

procedura aplicată pentru atribuirea contractului de 

achiziţie publică. 

Declarație privind neîncadrarea în 

situațiile prevăzute de art. 181 din OUG 

34/2006 

Solicitat                                 ■ 

Nesolicitat                                □ 

Cerinţă obligatorie: 

- prezentare Formular 3, Declaraţie privind neîncadrarea 

în situaţiile prevăzute la art.181. 

În situaţia în care ofertantul se află într-una din situaţiile 

prevăzute de art.181 din OUG nr.34/2006, acesta va fi 

exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de 

achiziţie publică. 

Declaraţia privind calitatea de participant 

la procedură 

Solicitat                                 ■ 

Nesolicitat                               □ 

- prezentare Formular 4, Declaraţie privind calitatea de 

participant la procedură  

Ofertantul nu are dreptul: 

- să depună două sau mai multe oferte individuale şi/sau 

comune, sub sancţiunea excluderii din competiţie a 

tuturor ofertelor în cauză; 

- să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat 

ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancţiunea 

excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care 

este ofertant asociat 
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Certificate constatatoare privind 

îndeplinirea obligaţiilor de plată a taxelor 

şi impozitelor la bugetul general 

consolidat 

Solicitat                                 ■ 

Nesolicitat                                □ 

 

Cerinţă obligatorie:  

-certificat constatator emis de ONRC-obiectul 

contractului trebuie sa aiba corespondent in codul 

CAEN din certificatul constatator 

- prezentare Certificat privind plata obligaţiilor către 

bugetul general consolidat de stat eliberat de D.G.F.P. 

din care să reiasă faptul că ofertantul nu are datorii către 

Bugetul general consolidat, nu mai vechi de 30 de zile, în 

original sau copie legalizată. 

 - prezentare Certificat privind plata obligaţiilor către 

bugetul local eliberat de către direcţia de specialitate din 

cadrul Primăriilor în a căror rază teritorială activează 

ofertantul din care să reiasă că ofertantul nu are obligaţii 

restante la bugetul local, nu mai vechi de 15  zile, în 

original sau copie legalizată  

Ofertanții persoane fizice/ juridice străine pot depune 

documente echivalente emise de autoritățile competente 

din ţara în care își are sediul ofertantul, în cazul în care 

Certificatul constatator privind plata obligaţiilor către 

bugetul general consolidat de stat şi Certificatul privind 

plata obligaţiilor către bugetul local, nu se eliberează în 

ţara respectivă. Documentele echivalente trebuie să fie 

valabile la data depunerii ofertei şi să fie însoțite de 

traducere legalizată. 

 

 

3.2 Capacitatea de exercitare a activității profesionale (înregistrare) 

 

 

Solicitat                                 ■ 

Nesolicitat                                □ 

Cerinţă obligatorie:  

- prezentare Certificat de înregistrare emis de Oficiul 

Registrului Comerţului sau actul juridic în baza căruia s-a 

dobândit personalitatea juridică, în copie conformă cu 

originalul, semnată și stampilată. 

- prezentare Certificat constatator  emis de Oficiul 
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 Registrului Comerţului, nu mai vechi de 30 de zile, în 

original sau copie legalizată. În situaţia în care ofertantul 

nu are obiectul de activitate corespunzător obiectului 

contractului, acesta va fi exclus de la procedura pentru 

atribuirea contractului de achiziţie. 

Ofertanții persoane fizice/juridice străine vor depune 

documente edificatoare care dovedesc o formă de 

înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere 

profesional, în conformitate cu prevederile legale din ţara 

în care ofertantul este rezident și documente edificatoare 

privind îndeplinirea celorlalte condiții solicitate pentru 

persoanele fizice/juridice romane, însoţite de traducerea 

legalizată. 

3.3 Situația economico-financiară                                    

Informații privind situația economico-

financiară 

 

Solicitat                                 ■ 

Nesolicitat                                □ 

 

Cerință obligatorie: - prezentare Formularul 5 - 

Informații generale, care să includă declararea 

cifrei de afaceri pe ultimii trei ani; 

- prezentare Bilanț contabil la 31.12.2012, înregistrat la 

autoritățile abilitate, copie conform cu originalul, 

stampilate și semnate de reprezentantul legal al 

operatorului economic. 

 

Informații privind capacitatea tehnică 

Solicitat                                 ■ 

Nesolicitat                                □ 

 

Cerință obligatorie: 

- prezentare Formular 6 Declarație de interese 

 

4. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT 

PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE 
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Prețul cel mai scăzut                                                                             

  

Oferta cea mai avantajoasă  din punct de vedere economic                      X                        

 

Specificaţiile (echipamente inclusiv accesorii şi repere auxiliare ) - sunt detaliate în caietul de sarcini. 

Se declară câştigătoare oferta care are punctajul total maxim, rezultat din însumarea punctajului 

financiar cu cel tehnic. În caz de egalitate, va fi declarat câștigător ofertantul cu cel mai bun punctaj 

tehnic  

 

 

Atunci când cerinţele caietului de sarcini indică, respectiv, cerinţe sau clase de funcţionalităţi obligatorii 

şi valorile minime corespunzătoare ( acolo unde este cazul ), se vor indica în mod concret elementele 

(inclusiv caracteristicile tehnice relevante) efectiv oferite. 

Furnizorul se obliga sa presteze toate serviciile incluse in caietul de sarcini 

 

5. PREZENTAREA OFERTEI  

 

5.1.  Limba de redactare a 

ofertei:  

LIMBA ROMÂNĂ 

Oferta și documentele care o însoțesc trebuie sa fie redactate în limba 

română. 

5.2.  Moneda în care este 

exprimat preţul 

contractului 

 Lei 

5.3.  Perioada de valabilitate 

a ofertei:  

60 zile de la data depunerii ofertei    

Ofertantul are obligația de a menține oferta valabilă pe toată perioada 

de valabilitate de mai sus. 

5.4. Modul  de prezentare a 

ofertei (tehnice și 

Locul de depunere a ofertelor este Secretariatul achizitorului 

CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA SIBIU, 
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financiare) 

 

la adresa și până la termenele limită prevăzute la punctul 1.2 de mai 

sus. Ofertele vor fi înregistrate în ordinea cronologică a primirii, cu 

indicarea datei și orei de primire. 

Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va întocmi într-un 

exemplar original și va fi înaintată: 

 prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire 

(serviciu poștal oficial) pe adresa indicată a achizitorului  

                                  sau 

 livrată personal (inclusiv serviciu de curierat)  

Oferta  va avea  atașată o scrisoare de înaintare, completată conform 

Formularului nr.1, semnată și datată și care va însoți plicul ce va 

avea următoarea componență: 

         A. Documente de calificare. 

         B. Oferta tehnică. 

         C. Oferta financiară. 

Plicul cu documente va fi închis corespunzător și va fi netransparent. 

Ofertele depuse prin alte mijloace decât cele menționate anterior nu 

vor fi luate în considerare. 

Depunerea ofertelor:ofertele primite se inregistrează în ordine 

cronologică,specificându-se pe fiecare in parte data si ora primirii. 

Data limită. Orice oferta primită sau depusă după data și ora limită 

pentru depunerea ofertelor va fi respinsă și va fi păstrată nedeschisă 

la sediul achizitorului. 

Plicul în care sunt incluse oferta tehnică, oferta financiară și 

documentele de calificare va purta următoarele informaţii 

obligatorii: 

         - Denumirea și adresa achizitorului: CAMERA DE COMERT 

INDUSTRIE SI AGRICULTURA ,-str Telefoanelor nr 1 Localitate: 

Sibiu, Ţara: România 

         - Titlul contractului pentru care se depune oferta: Achiziţie de 

servicii dezvoltare mentenanta portal 
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         - Denumirea proiectului: ” Formarea profesionala utilizând 

soluţii informatice-o soluţie pentru reconversia forţei de muncă 

din zona rurală de pe raza judeţului Sibiu" 

, ID - proiect: POSDRU/110/5.2/G/89601         - Mențiunea:A nu se 

deschide înainte de data de 22 iulie 2013 ora 14 

Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, 

achizitorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru pierderea 

ofertei. 

 

 

 

A. Documentele de calificare  

 Formular 2, Declaraţie privind eligibilitatea; 

 Formular 3, Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile 

prevăzute la art.181; 

 Formular 4, Declaraţie privind calitatea de participant la 

procedură  

  Certificate constatatoare privind plata obligaţiilor către bugetul 

general consolidat de stat și bugetul local  în original sau copie 

legalizată, valabil la data deschiderii ofertelor, sau echivalent pentru 

ofertanții persoane străine 

 Certificatul de înregistrare al persoanei juridice/ fizice autorizate 

emis de Oficiul Registrului Comerţului sau echivalent pentru 

ofertanții persoane juridice/ fizice străine 

 Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului 

pentru persoane juridice/fizice autorizate române, sau echivalent 

pentru ofertanții persoane străine.(obiectul contractului sa aiba 

corespondent in codul CAEN din certificatl constatator) 

 Formularul 5 - Informații generale 

 Bilanțul contabil  la 31.12.2012 

 Formular 6  Declarație de interese 

Oferta depusă de un ofertant care nu îndeplinește una sau mai multe 

dintre cerințele de calificare stabilite în documentația de atribuire sau 

care nu a prezentat documentele relevante solicitate va fi respinsă. 
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B. Oferta tehnică 

Produsele solicitate de către Achizitor necesare derulării proiectului 

finanţat din FSE sunt descrise în caietul de sarcini.  

Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să 

respecte cerinţele din caietul de sarcini, cu indicarea datelor solicitate 

prin Formularul 7 în vederea evaluării de către achizitor a ofertei 

tehnice, potrivit criteriilor din documentația de atribuire. 

 

C. Oferta financiară 

Oferta financiară se elaborează utilizând Formularul 8 şi va fi 

exprimată în lei, fără TVA, reprezentând preţul total al serviciilor 

de dezvoltare mentenanta portal ofertate  și va fi însoțită de 

centralizatorul de prețuri  

Prețul va fi cel de la destinația finală - sediul beneficiarului  - şi va 

cuprinde toate cheltuielile instalare, punere în funcţiune,mentenanta. 

 

Alte precizări privind prezentarea ofertei 

 Ofertele, în original, trebuie tipărite sau scrise cu cerneală 

neradiabilă și vor fi semnate și ștampilate pe fiecare pagină de 

reprezentantul/reprezentanții autorizați corespunzător să angajeze 

ofertantul în contract. În cazul în care acestea sunt semnate de o altă 

persoană, aceasta va prezenta o împuternicire în acest sens. 

 Întreaga ofertă va fi numerotată crescător de la prima până la 

ultima pagină, pe aceasta din urmă fiind trecută menţiunea 

„ULTIMA PAGINĂ”. Oferta va conţine, în mod obligatoriu, un 

OPIS al documentelor care se depun. 

 Orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel 

dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către 

persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta. 

 Documentele de participare la procedură se primesc de 

Achizitor numai dacă sunt intacte, sigilate și se păstrează de acesta, 

până la data și ora deschiderii procedurii. 

5.5 Deschiderea ofertelor  Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 22 iulie, ora 14 la 

sediul CCIA Sibiu. Strada Telefonelor nr 1, jud  Sibiu - de către 

Comisia de evaluare. 

  

 Decizia cu privire la calificarea, selecția și evaluarea 
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ofertanților se adoptă de Comisia de evaluare După evaluarea 

ofertelor, achizitorul va informa operatorii economici, în scris, 

prin fax, e-mail sau servicii poștale, asupra rezultatului 

procedurii. 

5.6. Posibilitatea retragerii 

sau modificării ofertei 

 Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare scrisă 

adresată achizitorului, până la data şi ora deschiderii ofertelor. 

 Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data şi ora 

stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta 

achizitorului o cerere de retragere a ofertei în vederea modificării.  

 Achizitorul nu este răspunzător în legătură cu posibilitatea 

ofertantului de a depune noua ofertă, modificată, până la data şi ora 

limită, stabilită în documentaţia de atribuire. 

 Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în 

sarcina ofertantului.  

5.7. Informaţii referitoare la 

termenele pentru livrarea 

produselor 

Realizarea portalului se va face în maxim 60 zile de la semnarea 

contractului,conform caietului de sarcini si contractului. 

5.8. Modalități de 

contestare a deciziei 

achizitorului de atribuire a 

contractului și de 

soluționare a contestației 

Contestațiile pot fi depuse la achizitor, sub sancțiunea respingerii ca 

tardive, în  termen de 1 zi de la data transmiterii anunțului de 

atribuire către participanții la procedura. Contestațiile pot fi depuse 

prin fax la nr Fax: +0269211831 sau prin curier cu confirmare de 

primire la sediul achizitorului, în atenția responsabilului cu achiziții, 

Comaniţă Rodica. Contestațiile vor fi analizate şi soluționate de către 

achizitor într-un termen de 1 zi de la data depunerii lor. În situația în 

care soluția contestației nu este acceptată de către contestator, acesta 

se poate adresa instanței judecătoreşti competente de la sediul 

achizitorului . 

5.9 Clauzele contractuale 

obligatorii inclusiv 

condițiile de actualizare, 

modificare a prețului 

contractului de achiziție 

 Clauzele contractuale obligatorii sunt prezentate în modelul 

anexat – Formularul 10  Model de Contract de servicii dezvoltare 

mentenanta portal. 

 Bugetul maxim alocat acestui contract este de 

423440 lei fara TVA 

 Factura se emite după realizarea portalului , confirmată prin 

procesul verbal de recepție și instalare finală. 

 Prin depunerea ofertei, operatorul economic interesat se obligă 

ca, în situația în care îi va fi atribuit contractul de achiziție, să 

semneze contractul model – ce face parte din documentația pentru 

ofertanți 

 Modelul de contract anexat este obligatoriu, însuşirea acestuia 
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fiind condiţie de acceptare a ofertei  

 Nu se acceptă modificarea sau actualizarea ulterioară a prețului 

contractului. 

 Ofertantul căruia i-a fost atribuit contractul este obligat să se 

prezinte în data stabilită de achizitor pentru semnarea contractului 

sau la o altă dată convenită cu achizitorul, care însă nu va depăși 

termenul limită de 15 zile de la data transmiterii comunicării privind 

rezultatul procedurii. 

 În cazul nerespectării termenului limită stabilit, sau al refuzului 

de a semna contractul, achizitorul este îndreptăţit fie să atribuie 

contractul ofertantului clasat pe locul următor fie să relanseze 

procedura de achiziţie  
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6. Descrierea obiectului contractului (specificațiile tehnice) 

 

Produsele vor fi conforme cu CAIETUL DE SARCINI, ce face parte din documentația de atribuire. 

Caietul de sarcini va constitui parte integrantă din propunerea tehnică, iar în cazul atribuirii contractului 

va constitui anexă la contract. 

7.PUNCTAJUL CU APLICAREA FACTORILOR  DE EVALUARE 

15.Algoritm punctare oferta tehnică 

Criteriul Denumire Caracteristica Punctaj 

1 Administrare  0 - max 15 

  administrare baze de date 0-5 

  dezvoltare portalul 0-5 

  feedback 0-5 

2 Informatii stocate si proceduri  0 - max 20 

  resurse 

informationale/educationale 

0-5 

  date despre utilizatori 0-5 

  date despre calendarul 

activitatilor  

0-5 

  proceduri 0-5 

3 Organizare portal  0 - max 10 

  cursant 0-5 

  profesor 0-5 

4 Accesibilitate interfata  0 - max 25 

5 Mentenanta (durata, accesibilitate 

personal de mentenata, durata de 

 0 - max 20 
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interventie) 

6 Instruire, consultanta, asistenta 

tehnica, dezvoltare 

 0 - max10 

 

 

Pentru fiecare dintre cele sase criterii se va acorda  un punctaj intre limita minima si limita maxima 

indicata mai sus. Pentru fiecare criteriu, ofertantul a carui oferta contine cele mai bune caracteristici va 

primi punctajul maxim al criteriului, iar urmatoarele oferte vor primi pentru acel criteriu o fractie din 

punctajul maxim, apreciata de catre Comisie.  

 

Fiecare oferta va avea un punctaj tehnic sumativ Pts, obtinut din insumarea punctajelor la cele sase 

criterii, calculate ca mai sus. 

 

Oferta cu Pts cel mai mare va primi 100 de puncte ca punctaj final pentru oferta tehnica Pt, iar toate 

celelate oferte vor primi o fractie din 100 de puncte, calculate dupa formula (punctajul tehnic sumativ al 

ofertei respective/punctajul tehnic sumativ al celei mai bune oferte)x100. 

 

Comisia de evaluare va lua măsurile necesare astfel încât propunerile tehnice să rămână anonime până la 

acordarea tuturor punctajelor tehnice aferente acestor propuneri. Ofertele care nu respecta conditiile 

tehnice minime vor fi eliminate din evaluare. 

Se declară câştigătoare oferta care are punctajul total cel mai mare. În caz de egalitate, va fi declarat 

câstigător ofertantul cu cel mai bun punctaj tehnic  

Punctaj oferta tehnică Algoritm de punctare  

Specificaţiile şi reperele auxiliare  - sunt detaliate în caietul de sarcini. 

Ofertele vor răspunde cerinţelor formulate în caietul de sarcini. Soluţiile se vor formula şi prezenta în 

mod distinct. 

MANAGER  PROIECT    CONILIER JURIDIC 

AVRIGEAN MARIA              COMANITA RODICA 

 


