
Implementarea unei platforme IT de procesare a datelor
la nivelul ONRC

Anunt de participare
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI 
Cod de identificare fiscala: 14942091; Adresa: Strada: Unirii,  nr. 74; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti; Cod postal:
030837;  Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  VALENTIN  VLADU;  Telefon:  +40  0213160809;  Fax:  +40  0213160808;  E-mail:
valentin.vladu@onrc.ro; Adresa internet: (URL) www.onrc.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

 
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 
I.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la: (URL) www.e-licitatie.ro
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 
adresa mentionata mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse: 
adresa mentionata mai sus

 
I.4) Tipul autoritii contractante
Minister sau  orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

 
I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Implementarea unei platforme IT de procesare a datelor la nivelul ONRC
Numar referinta: 1494209120184CP108513

 
II.1.2) Cod CPV principal
72200000-7 Servicii de programare si de consultanta software (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Servicii

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Implementarea unei platforme IT de procesare a datelor la nivelul ONRC, prin prestarea de Servicii implementare si punere
in functiune (analiza/proiectare/dezvoltare/testare/ instalare/configurare/instruire),  livrarea de infrastructura HW, software si
amenajare spatiu tehnic, conform caietului de sarcini.
Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 11-a zi înainte de data limita
stabilită pentru depunerea ofertelor. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor:
15 zile (cincisprezece zile).

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 23433409,95; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 
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II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu
Pot fi depuse oferte pentru: -

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 72260000-5 Servicii de software (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
La sediul Oficiului National al Registrului Comertului din Bdul Unireii nr. 74 bloc J3b. tronson II+III, Sector 3,
Bucuresti.La sediul Oficiului National al Registrului Comertului din Bdul Unireii nr. 74 bloc J3b. tronson II+III, Sector 3,
Bucuresti.

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Implementarea unui sistem Informatic (platforma IT de procesare a datelor la nivelul ONRC), prin prestarea de Servicii implementare
si punere in functiune (analiza/proiectare/dezvoltare/testare/ instalare/configurare/instruire), livrarea de infrastructura hardware
(servere, statii de lucru, rack-uri, switch-uri, echipament de stocare, etc.), software si amenajare spatiu tehnic. Informatii detaliate se
regasesc in caietul de sarcini.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 50%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru
celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

 
Denumire factor evaluare: Capabilitati solutie tehnica
Descriere: Capabilitati solutie tehnica - subcriteriul 1
Pondere: 2,50%
Algoritm de calcul: Componenta de baza de date pentru interogari portal ofertata nu presupune modificari la nivelul aplicatiilor
Portal existente si a Serviciului web de interogari - se acorda 2,5 puncte. Punctajul se acorda doar pentru indeplinirea completa a
cerintei. In caz contrar se acorda punctajul minim (0 puncte).

 
Denumire factor evaluare: Capabilitati solutie tehnica
Descriere: Capabilitati solutie tehnica - subcriteriul 2
Pondere: 2,50%
Algoritm de calcul: Componenta de replicare captureaza si replica modificarile la sursa in momentul in care acestea au loc, fara sa
astepte finalizarea tranzactiei. Acest procedeu este utilizat si de baza de date Oracle (procesul dbwriter) pentru a reduce semnificativ
necesarul de banda utilizat, memoria consumata de procesul de replicare (deoarece nu se pastreaza tranzactia la sursa pana la
finalizarea acestea) si din acelasi motiv, pentru a reduce semnificativ intarzierea aplicarii datelor la destinatie - se acorda 2,5 puncte.
Punctajul se acorda doar pentru indeplinirea completa a cerintei. In caz contrar se acorda punctajul minim (0 puncte).

 
Denumire factor evaluare: Capabilitati solutie tehnica
Descriere: Capabilitati solutie tehnica - subcriteriul 3
Pondere: 2,50%
Algoritm de calcul: Componenta de replicare include funcționalități de comparare și reparare ale datelor, astfel încât să fie facila
introducerea de noi tabele în replicare si repararea sincronizarii tabelelor existente în replicare - se acorda 2,5 puncte.
Punctajul se acorda doar pentru indeplinirea completa a cerintei. In caz contrar se acorda punctajul minim (0 puncte).

 
Denumire factor evaluare: Capabilitati solutie tehnica
Descriere: Capabilitati solutie tehnica - subcriteriul 4
Pondere: 2,50%
Algoritm de calcul: Componenta de transformare ofera posibilitatea de a executa operatii de transformare/procesare intern, evitand
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executia acestor operatii la nivelul bazelor de date (sursa sau destinatie) cu impact direct in reducerea necesarului de licentiere la
nivelul bazelor de date - se acorda 2,5 puncte. Punctajul se acorda doar pentru indeplinirea completa a cerintei. In caz contrar se
acorda punctajul minim (0 puncte).

 
Denumire factor evaluare: Capabilitati solutie tehnica
Descriere: Capabilitati solutie tehnica - subcriteriul 5
Pondere: 2,50%
Algoritm de calcul: Componenta de transformare ofera o flexibilitate ridicata privind sursa si destinatia datelor printr-o gama larga
mare de conectori ceea ce permite beneficiarului o independenta sporita fata de producatorii de depozite de date. Punctajul va fi
acordat pentru propunerile tehnice a caror componenta de transformare permite conectarea cu cel putin 30 depozite/formate de
date diferite de la cel putin 10 producatori diferiti, printre care trebuie sa fie minim: hdfs (hadoop distributed file system), oracle
database, IBM DB2 Database, MS SQL Server, Foxpro, mysql, postgresql - se acorda 2,5 puncte. Punctajul se acorda doar pentru
indeplinirea completa a cerintei. In caz contrar se acorda punctajul minim (0 puncte).

 
Denumire factor evaluare: Capabilitati solutie tehnica
Descriere: Capabilitati solutie tehnica - subcriteriul 6
Pondere: 2,50%
Algoritm de calcul: Componenta de interogare si analiza permite vizualizarea evolutiei in timp atat a entitatilor si a atributelor
asociate lor  cat si a grafului de obiecte, relatii si proprietati - se acorda 2,5 puncte. Punctajul se acorda doar pentru indeplinirea
completa a cerintei. In caz contrar se acorda punctajul minim (0 puncte).

 
Denumire factor evaluare: Capabilitati solutie tehnica
Descriere: Capabilitati solutie tehnica - subcriteriul 7
Pondere: 2,50%
Algoritm de calcul: Componenta de raportare avansata dispune de mecanisme de alertare pentru utilizatorii finali si permite
subscrierea utilizatorilor finali la alertele definite - se acorda 2,5 puncte. Punctajul se acorda doar pentru indeplinirea completa a
cerintei. In caz contrar se acorda punctajul minim (0 puncte).

 
Denumire factor evaluare: Capabilitati solutie tehnica
Descriere: Capabilitati solutie tehnica - subcriteriul 8
Pondere: 2,50%
Algoritm de calcul: Componenta Sistem de fisiere distribuit de tip Big Data permite pentru utilizarea unei functii de replicare a
tuturor datelor catre un centru secundar de date asigurandu-se astfel disponibilitatea 100% datelor inclusiv in cazul opririi complete
a centrului de date principal, cel putin pe durata serviciilor de mentenanta software a componentei - se acorda 2,5 puncte. Punctajul
se acorda doar pentru indeplinirea completa a cerintei. In caz contrar se acorda punctajul minim (0 puncte).

 
Denumire factor evaluare: Capabilitati solutie tehnica
Descriere: Capabilitati solutie tehnica - subcriteriul 9
Pondere: 2,50%
Algoritm de calcul: Componenta de raportare avansata permite vizualizarea rapoartelor direct din suita de aplicatii MS Office - se
acorda 2,5 puncte. Punctajul se acorda doar pentru indeplinirea completa a cerintei. In caz contrar se acorda punctajul minim (0
puncte).

 
Denumire factor evaluare: Capabilitati solutie tehnica
Descriere: Capabilitati solutie tehnica - subcriteriul 10
Pondere: 2,50%
Algoritm de calcul: Componenta Sistem de fisiere distribuit de tip Big Data permite gestiunea automata a istoricului configuratiei cu
posibilitatea de intoarcere la setarile anterioare cel putin pe durata serviciilor de mentenanta software ale componentei - se acorda
2,5 puncte. Punctajul se acorda doar pentru indeplinirea completa a cerintei. In caz contrar se acorda punctajul minim (0 puncte).

 
Denumire factor evaluare: Capabilitati solutie tehnica
Descriere: Capabilitati solutie tehnica - subcriteriul 11
Pondere: 5%
Algoritm de calcul:  Folosirea optima a capacitatilor de stocare a datelor in conditiile respectarii  cerintelor de performanta a
sistemului. Pentru evaluarea acestui element de catre Autoritatea Contractanta, ofertantii vor prezenta in detaliu solutia tehnica
oferita furnizand toate detaliile necesare pentru determinarea factorului  de duplicare a datelor din sursele de date externe
sistemului, necesar pentru functionarea solutiei in conditiile de performanta solicitate prin caietul de sarcini.
Suplimentar fata de prezentarea detaliata a solutiei, ofertantii vor mentiona factorul de duplicare minim necesar pentru functionarea
sistemului in conditiile de performanta solicitate prezentand si justificand modalitatea de calcul a acestuia pornind de la cerintele
caietului de sarcini. In cazul in care calculul prezentat in oferta nu are in vedere detalierea modului de gestionare a stocarii datelor
venite din surse externe pentru toate scenariile de utilizare mentionate in caietul de sarcini, Autoritatea Contractanta isi rezerva
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dreptul de a acorda punctajul minim (0). Modul de acordare a punctajului este urmatorul:
-   Se va acorda punctajul maxim ofertei cu factorul de duplicare cel mai mic dintre toate ofertele (denumit in continuare factor de
duplicare minim)
-   Se va acorda 50% din punctajul maxim daca factorul de duplicare obtinut este mai mic de 125% din factorul de duplicare minim
-   Se va acorda 25% din punctajul maxim daca factorul de duplicare obtinut este mai mic de 150% din factorul de duplicare minim
-   Pentru restul se va acorda 0 puncte
Nota
Factorul de duplicare evidentiaza de cate ori se stocheaza datele aduse din sursele de date externe (in forma identica sau procesata)
in noul sistem  informatic pentru atingerea obiectivelor din caietul de sarcini si se va determina in procente astfel: 100% - inseamna
ca datele au fost duplicate in sistem o singura data (adica datele au fost copiate din sursele externe), 200% - inseamna ca datele au
fost duplicate in sistem de 2 ori, etc. Factorul de duplicare (ca procent) poate fi doar multiplu de 100 (chiar daca se duplica in sistem
doar un subset de date dintr-o sursa intr-o anumita destinatie).
Calculul factorului de duplicare a datelor in noul sistem fata de sursele existente de date nu va fi afectat de capacitatea sistemului de
a compacta datele (ele fiind in continuare multiplicate).

 
Denumire factor evaluare: Experiența profesionala a personalului
Descriere: Experiența profesionala a personalului
Pondere: 15%
Algoritm de calcul:  “Suplimentar fata de cerinta obligatorie privind experienta profesionala specifica a expertului,  se acorda
punctajul  pentru  fiecare  persoana propusa  pentru  o  anumita  pozitie  de  expert”,  puncte  acordate  in  functie  de  experienta
demonstrata pentru fiecare expert.
Punctajul aferent experienţei persoanelor propuse ca experţi-cheie pentru pozițiile Expert arhitect solutie, Expert coordonare analiza,
Expert analist de date, Expert coordonare dezvoltare software, Expert baza de date, Expert integrare, Expert coordonare testare,
Expert testare de securitate, Expert securitatea informatiei și Expert instrumente BigData, se va acorda pentru fiecare în parte, astfel:
a)   pentru experienţa constând în implicarea între 2 şi 4 proiecte sau contracte de dezvoltare/ implementare/ extindere sistem
informatic (in care a indeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract) a persoanei
propuse se acordă 1/4 din punctajul maxim alocat pozitiei respective din caietul de sarcini;
b)   pentru experienţa constând în implicarea între 5 şi 7 proiecte sau contracte de dezvoltare/ implementare/ extindere sistem
informatic (in care a indeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract) a persoanei
propuse se acordă 1/2 din punctajul maxim alocat pozitiei respective din caietul de sarcini;
c)   pentru experienţa constând în implicarea în minim 8 proiecte sau contracte de dezvoltare/ implementare/ extindere sistem
informatic (in care a indeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract) a persoanei
propuse se acordă punctajul maxim alocat pozitiei respective din caietul de sarcini.
Punctajul aferent experienţei persoanei propuse pentru poziția de manager de proiect se va acorda astfel:
a)   pentru experienţa constând în implicarea între 2 şi 4 proiecte in care a indeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează
să le îndeplinească în viitorul contract a persoanei propuse se acordă 1/4 din punctajul maxim alocat pozitiei respective din caietul
de sarcini;
b)   pentru experienţa constând în implicarea între 5 şi 7 proiecte in care a indeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează
să le îndeplinească în viitorul contract a persoanei propuse se acordă 1/2 din punctajul maxim alocat pozitiei respective din caietul
de sarcini;
c)   pentru experienţa constând în implicarea în minim 8 proiecte in care a indeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează
să le îndeplinească în viitorul contract a persoanei propuse se acordă punctajul maxim alocat pozitiei respective din caietul de
sarcini.

 
Denumire factor evaluare: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului
Descriere: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului
Pondere: 5%
Algoritm de calcul: Element evaluat:
 - Abordarea propusă se bazează în mare măsură pe o serie de metodologii, metode şi/sau instrumente testate anterior de ofertant,
recunoscute la nivel national / international şi care demonstrează o foarte bună înţelegere a contextului, respectiv a particularităţii
sarcinilor stabilite în caietul de sarcini, în corelaţie cu aspectele-cheie, precum şi cu riscurile şi ipotezele identificate - se acorda 5
puncte.
- Abordarea propusă se bazează parţial pe metodologii,metode şi/sau instrumente testate anterior de ofertant, recunoscute la nivel
national / international şi care demonstrează parţial înţelegerea contextului, respectiv a particularităţii sarcinilor stabilite în caietul de
sarcini, în corelaţie cu aspectele-cheie, precum şi cu riscurile şi ipotezele identificate - se acorda 3 puncte.
- Abordarea propusă nu are la bază metodologii, metode şi/sau instrumente testate anterior de ofertant, recunoscute la nivel
national/international şi arată o înţelegere limitată a contextului, respectiv a particularităţii sarcinilor stabilite în caietul de sarcini - se
acorda 1 punct.
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II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 15; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operational Competitivitate - POC
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Competitivitate - POC

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) Conditii de participare

 
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor: 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta  nr.  1:  Neincadrarea  in  situatiile  prevazute  la  art.  164,  165  si  167  din  Legea  98/2016  privind  achizitiile  publice.
Ofertantii/membrii asocierii/subcontractantii/tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164,165 si 167
din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Ofertantii/membrii
asocierii/subcontractantii/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Inainte de atribuirea contractului,
AC va solicita ofertantului clasat pe primele trei locuri după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documente justificative
actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE. Se vor
solicita/prezenta următoarele documente justificative, valabile (actuale/reale) la momentul prezentării acestora: 1. Certificate
constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor la bugetul general consolidat
(buget local, buget de stat etc.), la momentul prezentării; 2. Cazierul judiciar al operatorului economic, respectiv cazierul judiciar
pentru fiecare dintre persoanele membre ale organului de administrare, de conducere sau supraveghere al respectivului operator
economic, respectiv persoane care au puterea de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din
certificatul constatator emis de Ministerul Justiţiei - Oficiul Registrului Comerţului/Actul constitutiv al operatorului economic; 3.
După caz, alte documente prin care operatorul economic demonstrează că se încadrează în situaţiile de excepţie care nu determină
excluderea din procedură,  prevăzute la  art.  165 alin.  (3),  art.  166,  art.  167 alin.(2),  respectiv  art.  171 din Legea 98/2016,  cu
modificările și completările ulterioare. 4. După caz, orice alte documente echivalente edificatoare, conform prevederilor art. 168 alin
(1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3) din Legea nr.
98/2016, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit operatorul
economic nu se emit documente de natura celor de mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art.
164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, se va accepta o declaraţie pe propria răspundere
sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în
faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.
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 Cerinta nr.2: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58-63 din Legea
nr. 98/2016. Declaratia pe proprie raspundere privind inexistenta conflictului de interese, completata conform modelului pus la
dispozitie de catre autoritatea contractanta in sectiunea Formulare, se va depune de catre toti ofertantii odata cu DUAE.
Persoanele ce detin functie de decizie in cadrul Oficiului National al Registrului Comertului:Valentina Burdescu – director general,
Anca Daniela SAFTA - director general adjunct, Georgeta Balan - Director Directia economica, Bogdan Mihail Burdescu Directort
Directia Contencios, Gabriel Condesteanu Director IT, Danut Florian Tiparu, Gabriela Aura Mihai, Alexandru Adrian Albinet, Oana
Mihaela Stefu, Valentin Vladu, Stefanel Ivan, Sorin Bores Seredenciuc, Ioan Marginean, Olivia Badea, Cristina Halip,  Dumitru
Deaconu. NOTA: In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta declaratia privind
conflictul de interese. In cazul in care vor exista subcontractanti/terti sustinatori, declaratia privind conflictul de interese va fi
prezentata de fiecare subcontractant/tert sustinator in parte. Daca exista incertitudini cu privire la situatia personala a unui operator
economic, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii direct de la autoritatile competente. Daca este cazul,
se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in
care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz.
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa
dovedeasca o forma de inregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal
constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a
realiza activitatile care fac obiectul  contractului  (de ex.,  pentru persoanele juridice de nationalitate româna,  din Certificatul
Constatator trebuie sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde
obiectului contractului). Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii
economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. In cazul în care oferta este depusa de o
asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente pentru partea de contract pe care o va realiza. Documentele
justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în
cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii
contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării
ofertelorlor.

 
III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

 
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) 1.1.Operatorul economic trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani a prestat servicii și a livrat produse similare, in valoare
cumulată de minim de 10.000.000 lei, fara TVA, la nivelul a unul sau mai multe contracte.
Prin servicii  și produse similare se înteleg:  
1.   Servicii de dezvoltare și implementare sistem informatic pentru care s-au parcurs minim următoarele etape: analiza și proiectare,
personalizare/configurare/instalare și servicii de testare
2.   Livrarea și instalarea de echipamente hardware de tip server, storage, switch, statii de lucru.
3.   Livrarea și instalarea de produse software.
Precizari: Ultimii 3 ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a
ofertelor. In cazul in care autoritatea contractanta este nevoita, indiferent de motive, sa procedeze la decalarea termenului-limita
stabilit pentru depunerea ofertelor, publicand in acest sens o erata, limita inferioara a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de
timp aferenta decalarii,  urmand a fi  considerata îndeplinita cerinta pentru toti operatorii  care au prezentat dovada finalizarii
contractului de experienta similara in intervalul de timp nou rezultat. Decalarea termenului-limita stabilit pentru depunerea ofertelor
si stabilirea astfel a unei noi date nu pot conduce in mod automat la respingerea unui ofertant pe motiv ca experienta lui similara
este situata in afara perioadei de 3 ani raportate la noua data-limita de depunere a /ofertelor, atat timp cat acesta, la data initial
stabilita în anuntul de participare, indeplinea cerinta astfel cum a fost aceasta solicitata. In situatia în care ofertantul a fost infiintat
sau si-a inceput activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare
perioadei efective de activitate. Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei, eventuala conversie leu-alta valuta se
face prin raportare la cursul mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei.Cursul leu/alta valuta ce va fi luat în calcul
pentru anul in curs, este cursul stabilit de BNR la data publicarii anuntului de participare pentru prezenta procedura.
 
1.2 Numărul contractelor prin care se demonstrează experienţa similară nu este limitat. Nu se impune niciun prag valoric minim,
distinct, pentru vreuna dintre activităţile pentru care este obligatorie demonstrarea experienței similare - Se va completa DUAE. La
nivelul DUAE trebuie precizate urmatoarele informatii: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea
contractului (exprimata in Lei fara TVA), beneficiarul, obiectul detaliat, perioada de livrare, data si numarul documentului de receptie
/ certificatului constatator, calitatea ofertantului in contract, ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, modul de
indeplinire a obligatiilor contractuale si, daca este cazul, eventualele prejudicii.
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Se vor solicita ca şi documente justificative documente suport relevante: certificate/ documente emise sau contrasemnate de
autorităţile contractante sau clienţii privaţi, beneficiari ai livrărilor, cum ar fi procese-verbale de recepţie cantitativă şi calitativă,
recomandări sau orice alte documente edificatoare echivalente care să ateste livrarea/prestarea efectivă a produselor/serviciilor din
DUAE. Pentru a-şi demonstra capacitatea de a furniza aplicaţii software, ofertantul trebuie să facă dovada faptului că aplicaţiile
dezvoltate şi implementate au fost recepţionate, respectiv au fost/sunt funcţionale.
Documentele prezentate trebuie să fie valabile (actuale/reale) la data prezentării.
Documentele emise într-o altă limbă decât limba română vor fi însoţite de traduceri autorizate în limba română.
În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea cerinţei minime privind experienţa similară invocând susţinerea acordată de
către o altă persoană, conform prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, acesta se
consideră a fi calificat dacă terţul susţinător demonstrează îndeplinirea cerinţei minime solicitate prin prezentarea documentelor
relevante. Totodată, în acest caz, este obligatorie prezentarea angajamentului ferm al persoanei susţinătoare respective, precum și
documentele transmise ofertantului de către terţul susţinător, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul susţinător va asigura
îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
În cazul în care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinţa minimă privind experienţa similară poate fi îndeplinită prin
cumul.
 
Documentele justificative solicitate in sustinerea cerintei, se vor prezenta de catre operatorul economic clasat pe primul loc in
clasamentul intermediar, la solicitarea autoritatii contractante.
Autoritatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al serviciilor / produselor ce fac obiectul contractului
prezentat drept experienta, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant
2.) În cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind
capacitatea tehnica  si  profesionala,  precum si  cea privind situatia  economica si  financiara,  se  demonstreaza prin  luarea în
considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura
de atribuire acestia vor raspunde în mod solidar pentru executarea contractului. - Fiecare operator economic membru al asocierii va
prezenta DUAE în care vor include informaţiile cu privire la modul de îndeplinire a cerinţelor de capacitate tehnică şi profesională
proporţional cu cota de implicare în executarea viitorului contract. Odată cu depunerea DUAE se va prezenta contractul/acordul de
asociere. Contractul/acordul de asociere trebuie să menţioneze că toţi asociaţii işi asumă răspunderea colectivă şi solidară pentru
îndeplinirea contractului. Documentele justificative, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează a fi
prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la
finalizarea evaluării ofertelor.
3.) Capacitatea tehnica si/sau profesionala poate fi dovedita prin sustinerea unui/unor tert/terti, în conformitate cu prevederile art.
182 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul
economic si tertul/tertii respectivi - DUAE completat de ofertant în care se vor include informaţiile cu privire la existenţa unei
susţineri de terţă parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se
ataşează DUAE şi angajamentul ferm ale terţului susţinător/angajamentele ferme ale terţilor susţinători din care trebuie să rezulte
modul efectiv în care terţul/terţii  susţinători vor asigura îndeplinirea angajamentului.  Totodată, în acest caz, este obligatorie
prezentarea angajamentului ferm al persoanei susţinătoare respective, precum și documentele transmise ofertantului de către terţul
susţinător, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul susţinător va asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere,
documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.  Autoritatea contractantă respinge terţul susţinător propus dacă
acesta nu îndeplineşte cerinţele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere şi  solicită
candidatului/ofertantului o singură dată înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt terţ, cu respectarea principiului tratamentului
egal. La solicitarea autorităţii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea
evaluării  ofertelor  vor  prezenta  documente  justificative  care  probează  îndeplinirea  cerinţei  privind  capacitatea  tehnică  şi
profesională.
4.) În cazul în care ofertantul are subcontractanți, Ofertantul are obligația de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanților si
datele de contact ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, valoarea la care se ridica
partea/părțile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. Răspunderea contractantului in ceea ce
privește modul de îndeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata în cazul în care o parte/parti din contract sunt
indeplinite de subcontractanti. - Dacă este aplicabil, ofertanţii includ informaţiile cu privire la subcontractanţi în DUAE. În cazul în
care ofertantul utilizează capacităţile subcontractantului/ subcontractanţilor, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru
fiecare dintre respectivii subcontractanţi, completat şi semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceştia. Acordul de
subcontractare se va prezenta odată cu DUAE de către toţi ofertanţii participanţi la procedură. Subcontractanţii precizează în DUAE
toate informaţiile care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul
procedurii de atribuire. În cazul subcontractanţilor pe ale căror capacităţi ofertantul nu se bazează, atunci aceştia vor prezenta DUAE
doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Documentele justifictive care probează cele asumate în acordul de
subcontractare vor fi solicitate doar de către ofertantul clasat pe primul loc  în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea
evaluării ofertelor.

 
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate
Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea sociala si profesionala a
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persoanelor cu handicap sau defavorizate: Nu
Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata: Nu

 
III.2) Conditii referitoare la contract

 
III.2.1) Informatii privind o anumita profesie
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: -

 
III.2.2) Conditii de executare a contractului
-

 
III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

 
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
-

 
IV.1.4) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al
dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiiloe care trebuie discutate sau
al ofertelor care trebuie negociate: Nu

 
IV.1.5) Informatii privind negocierea
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor initiale fara a desfasura negocieri: Nu

 
IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

 
IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE: 

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 11.12.2018 15:00

 
IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii
selectati
-

 
IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana

 
IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
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Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 11.04.2019
Durata in luni: 4

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.12.2018; Ora locala: 15:00
Locul: 
In SEAP

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: -

 
VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

 
VI.3) Informatii suplimentare
              Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata per de valab stab de catre AC si asumata de
ofertant. Clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea descrescatoare a punctajelor respective, oferta câstigatoare fiind cea de pe
primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj maxim total rezultat in urma aplicarii criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate-
pret. Departajarea ofertelor cu punctaj egal, situate pe primul loc: in cazul in care vor exista punctaje egale, autoritatea contractanta va
departaja oferta castigatoare dupa punctajul cel mai mare obtinut la criteriul -Pretul ofertei. Daca si dupa aceasta departajare exista
egalitate se vor departaja dupa punctajul maxim obtinut la criteriul - Capabilitati solutie tehnica. Daca si dupa aceasta exista egalitate se
vor departaja dupa punctajul maxim obtinut la criteriul - Experiența profesionala a personalului. Daca si dupa aceasta deparajare exista
egalitate se vor departaja dupa punctajul maxim obtinut la criteriul - Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a
contractului. In cazul in care persista egalitatea, pentru departajare Autoritatea va solicita operatorilor economici in cauza, noi propuneri
financiare. Pe parcursul procesului de reofertare, AC poate solicita clarif cu privire la doc primite de la ofertanti, fiind incidente disp alin (1)
art. 136 din HG 395/2016. Conf Notificarii ANAP nr. 247/06.09.2016 (transmisa si op ec sub nr.253/06.09.2016) cu privire la modalitatea de
transmitere a solicitarilor de clarif si a inf suplim la doc de atrib/raspunsurile formulate în cazul desfas proced de atrib a contractelor de
achiz, pt transmiterea solicit de clarif privind doc de atrib, operatorii ec se vor inreg în SEAP (https://sicap-prod.e-licitatie.ro) ca operator
ec conf prev art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarile avand în vedere termenele de raspuns ale AC prev la art.160-161
din Legea nr.98/2016. Orice comunicare, solicit, informare, si altele asemenea vor fi transmise in scris prin SEAP.

 
VI.4) Proceduri de contestare

 
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro; 

 
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

 
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 6 si art. 8 din Legea nr 101/2016.

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Directia contencios a Oficiului National al Registrului Comertului 
Adresa: B-dul. Unirii nr.74, Bl.J3b, Sector 3,; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030837; Tara: Romania; Telefon: +40 213160809; Fax:
+40 213137434; E-mail: onrc@onrc.ro; Adresa internet: (URL) www.onrc.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.11.2018
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