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Project:
Career Paths to Youth Labor Mobility
Cod proiect: 16.4.2.021, cod e-MS: ROBG-156

Aprobat,
Vio rei Ghiţă
Preşedinte

DOCUMENTAŢIE

SERVICII DE REALIZARE SITE WEB

DE

ACHIZIŢIE

ŞI APLICAŢIE

PENTRU TELEFOANE MOBILE "COOL
TO BE MOBILE"

PROCEDURA - ACHIZIŢIE DIRECTĂ

În conformitate cu Anexa 4 la Contractul de finanţare finanţat prin programul Interreg V-A
România-Bulgaria - "Competitive procedure for Romanian private applicants/beneficiaries
regarding the assignement of supplies, services and works contracts financed within Interreg V
A Romania-Bulgaria Programme

OPIS

SECŢIUNEA

I

Fişa

SECŢIUNEA

II

Caiet de sarcini

SECŢIUNEA

III

Formulare

de date a

şi

achiziţiei

modele
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SECŢIUNEA 1: FIŞA

Descrierea serviciilor ce vor fi

DE DATE

achiziţionate:

TIP

Cantitate

Servicii de Realizare site web şi aplicaţie pentru
telefoane mobile "Cool to be mobile":
- Design site web
Realizare web site

1

Cod CPV

72413000-8
30211300-4

Obiectul contractului: SERVICII DE REALIZARE SITE WEB ŞI APLICAŢIE PENTRU
TELEFOANE MOBILE "COOL TO BE MOBILE", În cadrul proiectului "Career Paths to Youth
Labor Mobility", acronim "CaPabiLity", cod proiect: 16.4.2.021, cod e-MS: ROBG-156".

Durata contractului: 9 luni de la semnarea contractului.

Valoarea

estimată totală:

Valoarea ofertei nu trebuie
Nerespectarea acestei

9000 euro

fără

să depăşească

cerinţe

TVA

valoarea

totală

a bugetului alocat.

va conduce la respingerea ofertei.

1. Criterii de calificarelDocumentele de calificare solicitate:
Ofertantul va fi o entitate economică/organizaţie sau un grup de
furnizeze serviciile solicitate.

organizaţii capabilă/capabile să
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Ofertanţii vor

a)

1tr'l1".III,· ..·.1

depune:

Declaraţia

pe propria răspundere privind conflictul de interese - lista persoa nelor cu
de decizie sau implicate În procesul de achiziţie este ataşată prezentei documentaţii 
se va depune de toţi membrii asocierii, dacă este cazul;
funcţii

b) Documente pentru dovedirea situaţiei personale şi îndeplinirii cerinţelor tehnice şi
profesionale specifice personalului desemnat. Se solicită deţinerea a minim unui expert
angajat sau cu alte forme de colaborare, cu experienţă În domeniul realizării de pagini,
platforme web, inclusiv variante pentru telefoane mobile.
Pentru Îndeplinirea acestei

cerinţe

Document de înregistrare

se vor depune

fiscală -

următoarele

documente:

copie "conform cu originalul";

Document care atestă obiectul de activitate corespunzător Îndeplinirii serviciilor din
prezenta ofertă (certificat constatator sau similar);
Curriculum vitae al persoanei/lor desemnate, În original sau copie "conform cu
originalul";
Diplomă

de

licenţă

pentru

expert/ţi

- copie "conform cu originalul";

Lista cu contracte similare - minim 2 contracte sau alte dovezi care
În domeniu.

să

ateste

experienţa

NOTĂ: Documentele redactate Într-o limbă străină vor fi depuse Însoţite de traducere În limba
română.

2. PROPUNEREA TEHNiCĂ
Ofertantul va include În propunerea
sarcini.

tehnică

descrierea serviciului conform

cerinţelor

Ofertantul are obligaţia de a elabora propunerea tehnică astfel Încât aceasta
totalitate specificaţiile tehnice minime conform cerinţelor caietului de sarcini.
Cerinţele

cuprinse În caietul de sarcini reprezintă
serviciile ofertate, pentru ca oferta să fie

Îndeplinească

Oferta tehnică va conţine toate informaţiile
pentru fundamentarea ofertei sale.

şi

cerinţele

din caietul de

să

respecte În

minime pe care trebuie

să

le

acceptată.

dovezile pe care ofertantul le

consideră

necesare

Oferta trebuie să convingă beneficiarul, şi În caz de atribuire, că ofertantul dispune de expertiza,
experienţă şi resurse suficiente şi necesare pentru a asigura serviciile supuse achiziţiei.
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3. PROPUNEREA FINANCIARĂ
Valoarea

totală

a ofertei nu trebuie

să depăşească

Propunerea financiară va fi redactată pe valoarea
prezenta detaliat preţul conform formularului de
formularul de ofertă.
Ofertantul are
Preţul

obligaţia

contractului

de a prezenta

rămâne

preţul fără

ferm (nu se

Îşi rezervă

dreptul de a solicita

totală şi
ofertă şi

estimată.

va fi Însoţită de un centralizator care va
centralizatorului de preţuri - anexă la

TVA exprimat În euro.

actualizează)

Ofertele care nu Îndeplinesc În totalitate
respinse.
Comisia

valoarea

pe

cerinţele

toată

durata de Îndeplinire a acestuia.

stipulate În prezenta

clarificări/completări

documentaţie

ale documentelor depuse.
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4. CRITERIUL DE ATRIBUIRE
Criteriul de atribuire este "preţul cel mai scăzut", În condiţiile Îndeplinirii tuturor
tehnice şi acelorlalte cerinţe prevăzute În documentaţia de atribuire.
5. ALTE

specificaţiilor

INFORMAŢII

Modalitatea de obţinerea a documentaţiei de achiziţie: documentaţia poate fi obţinută de pe
situl Asociaţiei Acces CăIăraşi la adresa: www.accescalarasi.ro. Începând cu data de 07 august
2017;
Informaţii

detaliate şi complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei
se va alege oferta care Îndeplineşte cerinţele de calificare şi are preţul cel mai
În condiţiile respectării cerinţelor minime ale caietului de sarcini.

câştigătoare:
scăzut,

Valoarea ofertei nu trebuie

să depăşească

valoarea

estimată.

Vor fi comparate preţurile ofertelor financiare depuse de
serviciile solicitate şi pentru Întreaga cantitate.

către

operatorii economici pentru toate

În cazul În care valorile a cel puţin două oferte (care Îndeplinesc cerinţele tehnice solicitate) sunt
egale, se va solicita ofertanţilor respectivi, pentru departajare, o nouă propunere financiară În plic
Închis, În maximum 24 de ore de la informare, caz În care contractul va fi atribuit ofertantului a
cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.
În cazul În care ofertantul câştigător refuză să semneze contractul, achizitorul poate opta Între
Încheierea contractului cu ofertantul clasat pe locul al doilea sau poate repeta procedura de
atribuire a contractului.
Limba de redactare a ofertei: limba română. Documentele redactate Într-o
de traducere În limba română sau În engleză.

limbă străină

vor fi

Însoţite

Moneda În care este exprimat
Perioada

maximă de

preţul

contractului: euro;

valabilitate a ofertei: minim 30 de zile de la termenul

limită

de depunere;

Modul de prezentare a ofertei: oferta se transmite În plic Închis, având scrisoarea de Înaintare În
exterior, personal, prin curier sau prin poştă la adresa:
Adresa:

Asociaţia

Acces

Str. Sf. Nicolae nr. 75, cod
Loc.

CăIăraşi,

jud.

poştal:

910032

CăIăraşi,

În intervalul orar 08,00 -16,00.
Ofertele vor

conţine:

Documentele de calificare solicitate pentru dovedirea
Îndeplinirii criteriilor de calificare;
Propunerea

tehnică din

care

să

rezulte respectarea

cerinţelor
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Propunerea financiară pentru toate serviciile
servicii ofertate.

şi

obligatoriu pentru Întreaga cantitat

Termen de depunere a ofertelor: 15 august 2017, ora 12,00; ofertele depuse
sau la o altă adresă vor fi returnate fără a fi deschise.
Modalităţi

după

de

acest termer

de contestare a deciziei achizitorului privind atribuirea contractului de achiziţie precum
a contestaţiei: Eventualele contestaţii pot fi depuse În 3 zile de la data tra nsmiterii
comunicării privind rezultatul procedurii. Contestaţiile vor fi sol'uţionate de Comisia de soluţionare a
contestaţiilor din cadrul achizitorului În 3 zile de la primire. Ofertantul nemulţumit de soluţia
adoptată se poate adresa instanţelor de judecată.
şi

de

soluţionare
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SECTIUNEA II - CAIETUL DE SARCINI

ACHIZIŢIE

DE SERVICII DE REALIZARE SITE WEB ŞI APLICAŢIE PENTRU TELEFOANE
MOBILE "COOL TO BE MOBILE"

pentru proiectul
"EasyGuide - interactive mobile application for promoting the historical and cultural heritage in
the region of Calarasi and", acronim "EasyGuide", cod proiect: 15.2.1.046, cod e-MS: ROBG
029

Cantitate

TIP
Servicii de Realizare site web şi aplicaţie pentru
telefoane mobile "Cool to be mobile":
- Design site web
- Realizare web site

1

Cod CPV

72413000-8
30211300-4

1. CADRUL GENERAL
Asociaţia

În parteneriat cu Universitatea de ştiinţe Agricole şi
Bucuresti, România - lider de proiect, Universitatea Angel Kanchev,
Filiala Silistra, Bulgaria şi Camera de Comerţ, Industria şi Agricultură CăIăraşi, proiectul
"Career Paths to Youth Labor Mobility", acronim "CaPabiLity", cod proiect: 16.4.2.021, cod e-MS:
ROBG-156", finanţat În cadrul Programului INTERREG V A România - Bulgaria 2014-2020,
conform contractului de finanţare nr. 54010/21.04.2017.
Acces

CăIăraşi implementează

Medicină Veterinară,

Entităţile

responsabile de implementarea proiectului sunt:
Universitatea de
de proiect;

Ştiinţe

Agricole

şi Medicină Veterinară,

Bucuresti - În calitate de Lider

Universitatea Angel Kanchev, Filiala Silistra, Bulgaria
Camera de
Asociaţia

Comerţ,

Acces

Industria

şi Agricultură CăIăraşi

CăIăraşi.

2. OBIECTIVELE PROIECTULUI
Încurajarea integrării orizontale şi a cooperarii transfrontaliere Între universităţi, instituţii şi
Întreprinderi pentru a oferi iniţiative comune şi un program educaţional comun pentru cresterea
gradului de ocupare a tinerilor.
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Integrarea absolventilor pe piata
În Întreaga zonă

forţei

de

muncă

transfrontaliera, prin promovarea acestor

Bugetul proiectului:
Valoarea

totală:

594.246,26 EUR

Asistenţa financiară nerambursabilă:
Contribuţie

505.109,33 EUR

proprie În proiect: 11.884,92 EUR

Co-finanţare

de la Bugetul de stat RO: 42.666,43 EUR

Co-finanţare

de la Bugetul de stat BG: 34.585,58 EUR
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OBIECTUL

ACHIZIŢIEI

Obiectul prezentei proceduri ÎI reprezintă SERVICII DE REALIZARE SITE WEB
PENTRU TELEFOANE MOBILE "COOL TO BE MOBILE".
Principalele proceduri de

achiziţie

Realizare site web

ŞI APLICAŢIE

care trebuie derulate sunt:

şi aplicaţie

română, bulgară şi

pentru telefoane mobile În trei limbi:

engleză;

Situl web va

conţine informaţii

piaţa

muncii,

iniţiative

piaţa

muncii, etc.;

despre proiect,

bază

comune privind ocuparea

de date

forţei

de

comună

muncă,

cu

alte

informaţi

informaţii

i despre

legate de

Încărcarea informaţiilor necesare pe situl web realizat pe baza informaţiilor colectate de la

partenerii proiectului, etc.
Pentru Îndeplinirea acestui serviciu prestatorul va realiza o pagină web care să corespundă În
totalitate cerinţelor din Caietul de sarcini. Pagina web va fi adaptată şi pentru a putea fi accesată
de pe telefoane mobile cu sisteme de operare uzuale.
Aplicaţia

va fi

realizată

În

următoarele

etape principale:

1. Realizarea designului paginii web/aplicaţiei. Designul (template-ul) trebuie aprobat În
prealabil de beneficiar şi de Secretariatul Tehnic Comun pentru Graniţa România-Bulgaria,
conform Manualului de identitate vizuală pentru ProgramullNTERREG România-Bulgaria.
2. Realizarea aplicaţiei pentru pagina web/platformă. Pentru realizarea aplicaţiei,
prestatorul se va consulta cu beneficiarul şi ceilalţi parteneri ai proiectului pentru stabilirea
secţiunilor acesteia, funcţionalităţile sale, conţinut, etc. Aplicaţia va conţine cel puţin
informaţii despre proiect, materiale de interes realizate În timpul implementării proiectului,
bază de date cu informaţii de interes pentru forţa de muncă din zona transfrontalieră
(legislaţie, adrese utile, etc.), informaţii despre evenimente În legătură cu forţa de muncă
(târguri de locuri de muncă, etc.), informaţii despre oferta d.e locuri de muncă, facilităţi
pentru publicarea de cereri de locuri de muncă, CV-uri, oferte de muncă, şi altele În funcţie
de solicitările beneficiarului sau prevederile proiectului. Pagina va fi prevăzută cu contor
pentru Înregistrarea accesărilor. Aplicaţia va fi realizată În 3 limbi: română, bulgară şi
engleză.

3. Realizare bază de date. Baza de date va fi realizată pe baza informaţiilor primite de la
beneficiar. Prestatorul va colabora strâns cu beneficiarul pentru colectarea şi optimizarea
informaţiilor ce vor fi publicate.
4. Adaptarea

aplicaţiei pentru

a putea fi

accesată

de pe telefoane mobile.

5. Întreţinerea aplicaţiei cel puţin până la finalizarea implementării proiectului.
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Valoarea

Valoarea

maximă a achiziţiei
totală

a ofertei nu trebuie

Nerespectarea acestei

4.

CERINŢE

este de 9000 euro

cerinţe

să depăşească

fără

TVA.

valoarea

totală

a bugetului alocat.

va conduce la descalificarea ofertei ca

inacceptabilă.

OBLIGATORII

Capacitatea de a

răspunde solicitărilor Asociaţiei

Acces conform

activităţilor

planificate.

Capacitatea de a oferi servicii de Înaltă calitate cu experţi competenţi. Prestatorul Îşi
privind competenţa şi comportamentul special'iştilor pe care Îi
desemnează, CV-ul expertului/lor se depune/depun o dată cu oferta financiară.
asumă răspunderea

În situaţia În care unul dintre experţi al căror CV este ataşat iniţial la oferta financiară se
află În mod justificat În imposibilitatea de a efectua serviciile solicitate, ofertantul are
obligaţia să prezinte În cel mai scurt timp un Înlocuitor şi să solicite acceptul
Beneficiarului pentru persoana respectivă. Pregătirea profesională a Înlocuitorului
trebuie să fie similară cu a persoanei ce urmează a fi Înlocuită, În aceleaşi condiţii cu
persoana desemnată iniţial.
Se solicită disponibilitate pentru toată perioada de derulare a contractului. Beneficiarul
va informa prestatorul cu privire la programarea activităţilor.
Respectarea termenelor solicitate de
traducerilor.
Se

solicită

disponibilitate pentru

toată

către

beneficiar pentru finalizarea

şi

predarea

perioada de derulare a contractului.

Prestatorul va asigura protecţia informaţiilor la care are acces În derularea contractului
şi se va asigura că, atât pe perioada de derulare a contractului, cât după Încetarea
acestuia, informaţiile sau documentele nu vor fi utilizate În alt scop decât pentru
Îndeplinirea obligaţiilor contractuale.
Livrarea si receptia serviciilor
Prestaţiile

vor fi

făcute

numai

după

transmiterea de

către

beneficiar a unui ordin de Începere sau

comandă fermă.

Beneficiarul va pune la dispoziţia Prestatorului toate
Întocmirea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie.

Viorel

informaţiile şi

documentele necesare pentru

Ghiţă,

Preşedinte
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SECŢIUNEA

III - FORMULARE

ŞI

MODELE

MODEL SCRISOARE DE ÎNAINTARE
MODEL FORMULAR DE OFERTĂ

MODEL

DECLARAŢIE

PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE
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(denumirea

şi

datele ofertantului)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către:

.

(denumirea operatorului economic), În callitate de ofertant la
procedura de achiziţie pentru atribuirea contractului având ca obiect SERVICII DE REALIZARE
SITE WEB ŞI APLICATIE PENTRU TELEFOANE MOSIILE "COOL TO BIE MOBILE", organizată
de Asociaţia Acces CăIăraşi,
vă transmitem alăturat următoarele:
"0

.0

••••••••••••••••

"0

•••

'0.

•••

•••••

a) Oferta
b) Documentele care
Avem
Data

speranţa că

completării:

oferta

Însoţesc

noastră

este

oferta.

corespunzătoare şi vă

satisface

cerinţele.

o •••

Cu

stimă,

(semnătura autorizată şi ştampila

ofertant)
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str. Sf. Nicolae nr. 75
Tel/fax: +40242 311161; [-mai/: socexconsu/t@gmail.com

DATE DE IDENTIFICARE ALE OFERTANTULUI:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Denumirea persoanei juridice:
Sediul:
.
Contul bancar:
..
Cod Unic de Înregistrare Fiscală:
Telefon/fax/e-mail:
.
Persoană de contact:

.

..
..

(semnătura autorizată şi ştampila

ofertant)
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ASOCIATIA ACCES CĂLĂRASI
Călăraşi,

str. Sf. Nicolae nr. 75
Tel/fax: +40242311161; E-mai!; socexconsult@gmail.com

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)
FORMULARUL DE OFERTĂ
Către

,

.

Domnilor,
1. Examinând documentaţia aferentă achiziţiei de SERVICII DE REALIZARE SITE WEB ŞI
APLICAŢIE PENTRU TELEFOANE MOBILE "COOL TO BE MOBILE", În cadrul proiectului
"Career Paths to Youth Labor Mobility", acronim "CaPabiLity", cod proiect: 16.4.2.021, cod e-MS:
ROBG-156, finanţat prin programul Interreg V-A România-Bulgaria, subsemnatul/a, reprezentant
legal al ofertantului'
(denumire/numele ofertantului), ne
oferim ca, În conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse În documentaţia mai sus menţionată,
să prestăm SERVICII DE REALIZARE SITE WEB ŞI APLICAŢIE PENTRU TELEFOANE
MOBILE "COOL TO BE MOBILE" conform SpecificaţiHor tehnice, pentru suma de
.................... euro fără TVA (suma În litere şi cifre):
euro fără TVA.
2. Ne angajăm ca, În cazul În care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam servicii'le
În conformitate cu prevederile ofertei.
3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de 30 zile (treizeci zile) de la
data limită de depunere, şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând Înainte
de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la Încheierea şi semnarea contractului de achiziţie această ofertă, Împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor
constitui un contract angajant Între noi.
5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi nicio ofertă pe care o puteţi primi.
Data:

.

.................................. (nume, prenume), În calitate de
, legal autorizat semnez
oferta pentru şi În numele
(denumire/nume operator economic)

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

(semnătura)
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ASOCIATIA ACCES CĂLĂRASI
CăIăraşi,

str. Sf. Nicolae nr. 75
Tel/fax: +40242311161; E-mail: socexconsult@gmait.com

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

Anexa 1 la Formularul de

ofertă

Denumire serviciu

- Centralizatorul de
Cantitate

preţuri

Pret total

(fără TVA)
euro

Servicii de Realizare site web şi aplicaţie pentru
telefoane mobile "Cool to be mobile"
- Design site web, cod CPV: 72413000-8;
- Realizare web site, cod CPV: 30211300-4

1 aplicaţie

Ofertant,
Reprezentant legal
Data:

.

Semnătura:
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ASOCIATIA ACCES CĂLĂRASI
Călăraşi,

str. Sf. Nicolae nr. 75
Tel/fax: +40242311161; E-mail: socexconsult@gmail.com

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE
de respectare a OUG 66/2011 privind conflictul de interese
in cadrul procedurilor de achiziţie

Subsemnatul/a
,
În
calitate
de
reprezentant
legal
al
.................................., declar pe propria răspundere sub sancţiunile excluderii din procedura de
achiziţie şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals În acte, că au fost respectate regulile privind
evitarea excluderii din procedura de achiziţie şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals În acte, că
au fost respectate regulile privind evitarea conflictului de interese, aşa cum au fost precizate În art.
14-15 din OUG 66/2011, În cadrul procedurii de achiziţie pentru SERVICII DE REALIZARE SITE
WEB ŞI APLICA-pE PENTRU TELEFOANE MOBILE "COOL TO BE MOBILE" În cadrul
proiectului llCareer Paths to Youth Labor Mobility", acronim lCaPabiLity", cod proiect: 16.4.2.021,
cod e-MS: ROBG-156", finanţat prin programullnterreg V-A România-Bulgaria
Subsemnatul/a declar ca voi informa imediat achizitorul daca vor interveni modificări in prezenta
la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie
publica sau, in cazul in care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de
achiziţie publica.
declaraţie

De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si Înţeleg
ca achizitorul dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării declaraţiilor, situ aţiilor si
documentelor care Însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare in scopul verificării datelor din
prezenta declaraţie.
Înţeleg de asemenea că În cazul În care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt

pasibil de

Încălcarea

Data:

prevederilor

legislaţiei

penale, iar oferta va fi

respinsă.

.

Ofertant,
Reprezentant legal

Semnătura:
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Călăraşi,

str. Sf. Nicolae nr. 75
Tel/fax: +40242311161; E-mail: sacexconsult@gmail.com

Anexă

la

declaraţia

privind conflictul de interese:

Echipa de implementare a proiectului:

Popescu Raisa - expert

logistică

Mitulescu Bogdan - responsabil IT

Persoane din conducerea
Ghiţă

Viorel -

Asociaţiei

Acces

CăIăraşi:

Preşedinte
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