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Documentaţia de atribuire
ACHIZIŢIE SERVICII DE PROIECTARE SITE WWW ŞI MENTENANŢĂ

COD CPV 72413000-8 ŞI 72267000-4
Achizitor:

SINDICATUL LIBER INDEPENDENT
TELECOMUNICAŢII „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUŢI SUCEAVA

Titlul proiectului POSDRU:

“O ŞANSĂ PENTRU VIITOR”

ID proiect POSDRU:
Calitatea achizitorului în cadrul proiectului:

79238
Beneficiar

1.

INFORMAŢII GENERALE
1.1. Achizitor:

Denumire: SINDICATUL LIBER INDEPENDENT TELECOMUNICAŢII „BOGDAN VODĂ”
RĂDĂUŢI
Adresa: str. Nicolae Bălcescu nr. 6, clădirea ROMTELECOM, camera 213, loc. Suceava,
jud.Suceava, România
Persoana de contact: Aleodor Nichifor
Telefon: 0744-709007
Fax: 0230-204140
E-mail: aleodor.nichifor@romtelecom.ro
Adresa de internet: www.sindicatulbogdanvoda.ro
1.2. a) Termenul limită de depunere a ofertelor: data 01.09.2011, ora 10:00.
b) Adresa unde se primesc ofertele:
SUCEAVA, str. Nicolae Bălcescu nr. 6, clădirea ROMTELECOM, loc. Suceava, camera 213
jud.Suceava, România
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru
ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, aceasta fiind
păstrată la sediul achizitorului nedeschisă.
OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE
2.1. Descriere
2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie
Titlul: CONTRACT SERVICII DE PROIECTARE SITE WWW ŞI MENTENANŢĂ COD CPV
72413000-8 SI COD CPV: 72267000-4
2.

2.1.2. Descrierea serviciului ce va fi achiziţionat:
SERVICII DE PROIECTARE SITE WWW ŞI MENTENANŢĂ COD CPV 72413000-8 SI
COD CPV: 72267000-4, în cadrul proiectului “O ŞANSĂ PENTRU VIITOR”, cu cerinţele
tehnice şi caracteristicile detaliate la punctul 5 din prezenta documentaţie.
Contractul de servicii de proiectare site www si mentenanata se va executa în conformitate cu
prevederile legislative naţionale şi respectiv europene referitoare la fondurile structurale, în special
cele relative la Fondul Social European şi POS DRU, în condiţiile contractului de finanţare si
manualul de identitate vizuala.
Descrierea şi caracteristicile tehnice minime sunt detaliate la punctul 5 „Descrierea obiectului
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contractului” (specificatţii tehnice) din prezenta documentaţie.
2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrări
(b) Produse
(c) Servicii
X
Categoria serviciului:
2A X
Principala locaţie a lucrării:
Principalul loc de livrare
Principalul loc de prestare:
La locul de desfăşurare a activităţii
achizitorului: Suceava, str. Nicolae
Bălcescu nr. 6, clădirea
ROMTELECOM, camera 213
2.1.4. Durata contractului de achiziţie:
De la data semnării contractului până la finalizarea implementării proiectului, respectiv până la data
de 30.06.2013.
3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU
STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE
Preţul cel mai scăzut
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

X
□

Observaţie:
În cazul în care două sau mai multe oferte conţin, în cadrul propunerii financiare, acelaşi preţ minim,
atunci în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică se va solicita respectivilor ofertanţi, pentru
departajare, o nouă propunere financiară în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a
cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut. În situaţia în care egalitatea persistă,
preşedintele comisiei de evaluare va identifica dintre participanţii care au formulat ofertele aflate la
egalitate, pe cel care s-a înscris primul la procedură, desemnându-l câştigătorul procedurii, cu condiţia
încadrării preţului solicitat în valoarea fondurilor alocate pentru această achiziţie.

4. PREZENTAREA OFERTEI
4.1 Limba de redactare a
ofertei

Limba română.

4.2 Moneda in care este
LEI fără TVA.
exprimat
preţul
contractului
4.3 Perioada minimă
de valabilitate a ofertei

60 zile de la data deschiderii ofertelor
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4.4 Modul de prezentare a A. CRITERII DE CALIFICARE SI SELECȚIE
ofertei
a) Situaţia personală a Ofertantului:
1. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la
art.181(Formular 1) – original
2. Declaratie privind eligibilitatea (Formular 2)
b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale/înregistrare:
1. Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului,
ştampilată şi semnată conform cu originalul, din care să rezulte adresa
actuală şi obiectul de activitate al societăţii sau certificat constatator
emis de Registrul Comerţului, dar nu mai vechi de 30 de zile, din care
să reiasă codul CAEN necesar prestării serviciului solicitat.
B. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE
Oferta va conţine descrierea tehnică a serviciilor ce fac obiectul
prezentului contract de achiziţie
C. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE
Modul de prezentare a propunerii financiare – se va completa
Formularul 4.
Prezentarea ofertelor
Oferta se va depune la sediul beneficiarului din str. Nicolae Bălcescu
nr. 6, clădirea ROMTELECOM, camera 213, loc. Suceava, jud.
Suceava, România, până la data de 01.09.2011, ora 10.00. Pe plicul
exterior se va menționa cu majuscule:
1. OFERTĂ PENTRU ACHIZIŢIA DE SERVICII DE PROIECTARE
SITE WWW SI MENTENANTA ÎN CADRUL PROIECTULUI „O ŞANSĂ
PENTRU VIITOR”.
2. A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 01.09.2011, ORA
14:00.
Plicul exterior sigilat va conţine în interior un plic sigilat şi ştampilat
care conţine:
- Oferta tehnică,
- Oferta financiară
- Documentele de calificare (respectiv documentele prevăzute la pct. A,
a) şi b) din cadrul prezentei secţiuni.
Notă: Neprezentarea acestora, precum şi lipsa unei Declaraţii pe
propria răspundere conform prevederilor art. 11 alin 4 din HG
925/2006 modificată prin HG 834/2009, va duce la descalificarea
Ofertantului şi eliminarea acestuia din competiţie.
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La depunerea plicului, ofertanţii vor solicita înregistrarea datei şi orei
pe plicul mare exterior.
Plicul exterior va fi însoţit de o scrisoare de înaintare.
Plicurile interioare continând oferta tehnică şi financiară trebuie să fie
marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite
returnarea ofertelor fără a fi deschise.
Oferta tehnică trebuie să respecte specificațiile tehnice minime.
Oferta financiară va trebuie să includă oferta de preț globală.
Preţul ofertat se va exprima in LEI fără TVA.
Preţul ofertat va fi preţul total pentru Servicii de proiectare site
www şi mentenanţă.
Preţurile vor rămâne ferme pe toata durata contractului.
Nu sunt acceptate oferte alternative.
Nu se acceptă oferte parţiale.
Operatorul economic va emite facturi pentru serviciile prestate pe
durata contractului.
Facturile vor fi plătite in termen de maxim 45 zile lucrătoare de la data
când au fost emise.
Plata serviciului de proeictare se va factura o singura dată şi plata se
va efectua în termen 45 zile lucrătoare, serviciul de mentenanţă se va
factura lunar şi plata la 45 zile lucrătoare.
Plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al
beneficiarului în contul indicat de prestator sau în numerar în mai multe
tranşe, asa cum se va stabili în clauzele contractului.
4.5 Posibilitatea retragerii Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare scrisă
sau modificării ofertei
adresată achizitorului până la data deschiderii ofertelor. Ofertantul
poate modifica conţinutul ofertei, până cel târziu cu o zi înainte de data
stabilită pentru depunerea ofertelor, prin solicitare scrisa adresată
achizitorului în vederea modificării ofertei.
Se consideră oferta întârziată oferta depusă la altă adresă decât cea
indicată în anunţ şi în documentaţia pentru ofertanţi ori este primită de
achizitor după expirarea datei limită de depunere. Ofertele întârziate se
consideră respinse şi se returnează ofertantului nedeschise. Riscurile
transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina ofertantului.
4.6 Informaţii referitoare la Conform prevederilor din contractul ce va fi încheiat cu achizitorul şi în
prestarea serviciilor
conformitate cu prevederile Contractului de finanţare.
4.7 Modalităţi de
contestare a deciziei
achizitorului de atribuire a
contractului de achizitie si
de soluţionare a
contestaţiei

Contestaţiile împotriva deciziei achizitorului de atribuire a contractului
de achiziţie se depun în termen de 24 de ore de la primirea înştiinţărilor
privind oferta câştigătoare, la adresa str. Nicolae Bălcescu nr. 6,
clădirea ROMTELECOM, camera 213, loc. Suceava, jud.Suceava,
România.
Contestaţiile vor fi soluţionate de comisia de evaluare a ofertelor numită
prin decizie.
Contestaţiile se vor soluţiona în termen de 24 de ore de la primirea
contestaţiei.
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4.8 Clauzele
contractuale obligatorii,
inclusiv condiţiile
de actualizare /modificare
a preţului contractului
de achiziţie

Preţul în lei este ferm şi neajustabil.
Preţul contractului de achiziţie nu se actualizează/modifică pe perioada
de derulare a contractului.
Cheltuielile de transport, cazare, diurnă, costuri administrative (dacă e
cazul) pentru desfăşurarea serviciului sunt incluse în preţul total al
prestaţiei şi nu se vor plăti separat.

Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor
în conformitate cu condiţiile convenite de către părţi în cadrul
contractului dintre ele şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Prestatorul este răspunzător atât de siguranţa tuturor
operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de
calificarea personalului folosit pe toată durata contractului, fiind
obligat să respecte întru totul condiţiile contractuale, modul de
desfăşurare a activității, utilizarea personalului propriu şi cooptat

5. DESCRIEREA

OBIECTULUI

CONTRACTULUI

–

SPECIFICAŢII TEHNICE

SINDICATUL LIBER INDEPENDENT TELECOMUNICAŢII „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUŢI, promotorul
proiectului cu titlul „O ŞANSĂ PENTRU VIITOR”, proiect cofinanţat din Fondul Social European şi
Bugetul Naţional prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013,
Axa prioritară: 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de
intervenţie: 2.3.Acces şi participare la formare profesionala continua (FPC) – Contract nr.
POSDRU/108/2.3/G/79238 şi fonduri proprii, achiziţionează SERVICII DE PROIECTARE SITE WWW ŞI
MENTENANŢĂ A PROIECTULUI POSDRU/108/2.3/G/79238, COD CPV 72413000-8 SI COD CPV
72267000-4 în vederea implementării acestui proiect.
CAIET DE SARCINI/SPECIFICAŢII TEHNICE
În vederea realizării activităţilor proiectului cu titlul „O ŞANSĂ PENTRU VIITOR”, proiect
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013, Axa prioritară: 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”,
Domeniul major de intervenţie: 2.3.Acces şi participare la formare profesionala continuă (FPC) –
Contract nr. POSDRU/108/2.3/G/79238, ofertantul va presta servicii de proiectare site www şi
mentenanţă, în următoarele condiţii:
Specificaţiile tehnice de mai jos vor fi considerate ca cerinţe minimale şi obligatorii.
CAIET DE SARCINI
Se solicită:
- Concepere, realizare grafică şi implementarea unui CMS (Content Management System);
- Se vor folosi tehnologiile de dezvoltare HTML, CSS, PHP sau echivalente;
- Site-ul va fi înscris pe principalele motoare de căutare: Google, Yahoo;
- Site-ul va fi realizat în două limbi: limba română şi limba engleză.
Scopul site-ului este de prezentare a activităţilor sindicatului în relaţie cu proiectul şi a serviciilor oferite
de sindicat. Design-ul paginilor va fi unul modern şi minimalist, menit să ofere utilizatorilor o accesare
facilă şi rapidă a informaţiilor oferite.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Investeşte în oameni!

Site-ul va avea două componente: front end şi back end. Front end-ul este componenta vizibilă
utilizatorilor, iar back end-ul este componenta de administrare a conţinutului ce va fi vizibil pentru
utilizatori prin intermediul front end-ului. Componenta back-end este denumită Content Management
System (CMS).
Structura orientativă a site-ului este descrisă mai jos.
Capitolele site-ului sunt următoarele:
- Pagina principală
- Despre proiect
- Ştiri & Evenimente
- Galerie foto şi video
- Beneficiar si partener
- Achiziţii
- Contact
Secţiuni
• Pagina principală
• Logo
Logo-ul face parte dintr-un banner ce va apare pe toate paginile site-ului. Ca funcţionalitate, acest logo
va fi selectabil, iar la selectarea lui, indiferent de pagina în care este utilizatorul, se va încărca pagina de
home a site-ului.
• Logo-urile
Întrucât website-ul proiectului are şi calitate de instrument de comunicare şi diseminare a informaţiilor
relaţionate cu proiectul, fiecare pagină a website-ului va conţine logo-urile în secţiunea de header a
paginilor, specificate de Autoritatea de Management a POSDRU pe website-ul www.fseromania.ro, la
Secţiunea Implementare Proiecte.
• Sigla proiectului
Sigla proiectului va conţine elementele grafice şi de text solicitate de Manualul de Identitate Vizuală
pentru proiectele finanţate în cadrul POSDRU 2007-2013, care poate fi consultat aici. Cerinţele şi
specificaţiile înscrise în manualul de identitate vizuală vor fi respectate în întregul site.
Meniul principal
Meniul principal va avea rolul de a asigura accesul utilizatorului site-ului la toate secţiunile acestuia.
Acesta va fi accesibil din toate paginile site-ului. Meniul va indica utilizatorului pagina pe care o
vizualizează prin evidenţierea butonului din meniu corespunzător secţiunii selectate.
Prezentare grafică / text a principalelor domenii de activitate
Pe prima pagină vor fi prezentate pe scurt serviciile oferite şi domeniul de activitate, cu link-uri către
paginile de detaliu din secţiunile corespunzătoare.
• Ştiri & Evenimente
Secţiunea ştiri a site-ului va prezenta ultimele noutăţi despre activităţile sindicatului cu privire la proiect.
CMS: Accesul Achizitorului la conţinutul acestei secţiuni pentru a-l putea actualiza după nevoie
• Oferta cursuri
• Prezentare ofertă organizare cursuri
Aceasta secţiune va prezenta detalii despre cursurile organizate de sindicat
Se va introduce un newsletter pentru cei care doresc sa fie informaţi în timp real cu privire la ştirile şi
evenimentele care se introduc pe site.
• Achiziţii
În această secţiune vor fi prezentate detaliile pentru achiziţiile publice făcute în cadrul programelor cu
finanţare europeană la care sindicatul participă. CMS: Va asigura posibilitatea Achizitorului de a
actualiza aceasta secţiune după nevoie, putând să adauge, să actualizeze sau să elimine anumite
oferte. De asemenea, Achizitorul va avea posibilitatea de a face upload pe site pentru a face disponibilă
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utilizatorilor documentaţia atât în format Word cât şi în format PDF necesară acestor proceduri de
achiziţie.
GALERIE FOTO SI VIDEO
Două subcapitole diferite cu foto şi video cu posibilitatea de ordonarepe evenimente atat a fotografiilor
cat si a materialelor video. Posibilitate de upload si dowload prin pagina de administrator.
Beneficiar si partener
Se vor introduce date atat despre beneficiar cat şi despre partener
• Despre proiect
Prezentarea proiectului
Aceasta secţiune va face disponibilă utilizatorilor informaţia oferită de către Achizitor despre sindicat.
CMS: Achizitorul va actualiza şi lista şi conţinutul articolelor disponibile.
• Contact
Conţine adresele de contact ale sindicatului. Date de contact ale membrilor echipei de management.
Informaţii tehnice suplimentare
Site-ul va avea un design personalizat. Achizitorului i se vor prezenta maximum trei variante de design,
dintre care Achizitorul va alege una.
Va exista un sistem de management al conţinutului care va permite o actualizare şi întreţinere uşoară a
informaţiei de pe site de către Achizitor. Secţiunile care vor fi actualizate de către Achizitor sunt
specificate în descrierea conţinutului site-ului.
Zona de administrare va conţine:
• managementul conţinutului paginilor şi structurii site-ului
• o secţiune pe pagina HOME, unde vor putea fi amplasate bannere, linkuri.
Accesul în zona de administrare va fi restricţionat. El se va face doar pe bază de username şi parolă
persoanelor autorizate;
Prestatorul va realiza aplicaţia astfel încât aceasta să asigure securitatea informaţiilor;
Site-ul va fi dezvoltat utilizând ca limbaj de programare PHP şi ca bază de date MySQL;
Fundalul grafic pentru pagini va fi creat de dezvoltator. Suprafaţa paginilor va fi acoperită de grafică în
proporţie de minim 20%. Site-ul nu va conţine componente Flash.
Timpul maxim de încărcare în web browser a unei pagini va fi de 6 secunde.
Anumite secţiuni specificate în descrierea conţinutului vor putea fi accesate doar de către utilizatorii
autentificaţi.
Site-ul va conţine o galerie de imagini şi filme care va fi actualizată de către Achizitor
Informaţia de pe anumite pagini specificate în descrierea conţinutului va putea fi tiparită de către
utilizatori.
Achizitorul va avea posibilitatea de a monitoriza traficul site-ului, cu informaţii detaliate despre sursa
accesărilor.
Dezvoltatorul va acorda o perioadă de garanţie de 12 luni de la data lansării site-ului.
Dezvoltatorul va remedia problemele tehnice semnalate de Achizitor în perioada de garanţie.
Drepturi de proprietate intelectuală:
Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice alte drepturi
de proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute ca urmare a executării serviciilor ce fac obiectul
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prezentului Caiet de sarcini vor fi proprietatea Autorităţii contractante, care le poate utiliza public sau
transfera după cum consideră necesar.
Imaginea şi codurile sursă ale website-ului devin proprietatea achizitorului în calitate de
coordonator al proiectului şi pot fi modificate fără acordul furnizorului.
Suport şi mentenanţă, adică asigurarea funcţionalităţii site-ului la parametrii optimi de la lansare, pe
întreaga durată de desfăşurare a proiectului.
Update-urile vor fi realizate de către prestator, în maxim 48 de ore de la solicitarea în scris şi, de
asemenea, repararea tuturor bug-urilor ce vor apare în utilizarea site-ului în maxim 24 de ore de la
depistarea acestora.
Furnizorul va asigura găzduirea şi mentenanţa site-ului pana la finalizarea proiectului.
Termen de realizare maxim 20.11.2011.
Recepţia calitativă va fi efectuată la beneficiar. Livrarea se va face în prezenţa unui reprezentant al
furnizorului.
Evaluarea ofertei tehnice
Numai ofertele care au îndeplinit cerinţele minime de calificare vor fi evaluate în această etapă.În urma
evaluării tehnice vor fi considerate admisibile numai acele oferte care îndeplinesc elementele obligatorii
pentru specificaţiile tehnice precizate în prezenta documentaţie.
Evaluarea ofertei financiare
Ofertele declarate admisibile din punct de vedere tehnic vor fi evaluate luându-se în considerare criteriul
„preţul cel mai scăzut”.
Desemnarea ofertei câştigătoare
Ofertantul cu oferta financiară conţinând cel mai scăzut preţ dintre cele considerate admise din punct de
vedere administrativ şi tehnic va fi desemnat câştigătorul procedurii.
Informare ofertanţi
Achizitorul va informa ofertanţii cu privire la rezultatul procedurii de atribuire a contractului, prin publicarea
unui anunţ de informare cu privire la rezultatul procedurii prin:
- remiterea - sub semnătură/ştampilă – a rezultatului procedurii şi/sau
- prin poştă şi/sau
- pe site-ul www.sindicatulbogdanvoda.ro.

Elaborat,
Consilier juridic Oana-Elena Ioniceanu
Avizat,
Responsabil financiar Radu Icuşcă
Aprobat,
Manager de proiect Aleodor Nichifor

