Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt de tip erata EN1022408 / 06.10.2020
Anunt de participare CN1023792 / 18.08.2020

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;

Sectiunea II: Obiect
II.1) Obiectul achizitiei
II.1.1 Titlu:
Achiziție ”Sistem Electronic Integrat al ONRC consolidat și interoperabil destinat asigurării serviciilor de e-guvernare centrate pe
evenimente de viață (ONRC v2.0)”
Numar de referinta: 1494209120191CP123634

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) Descriere succinta:
Achiziție ”Sistem Electronic Integrat al ONRC consolidat și interoperabil destinat asigurării serviciilor de e-guvernare centrate pe
evenimente de viață (ONRC v2.0)”prin prestarea de Servicii implementare si punere in functiune (analiza/proiectare/dezvoltare/testare/
instalare/configurare/instruire), livrarea de infrastructura HW, software si amenajare spatii tehnice, 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.
Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 20 ( douăzeci) zile.

Sectiunea VI: Informatii suplimentare
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.08.2020

VI.6) Informatii despre anuntul original
Anunt original din SEAP: Anunt de participare CN1023792
Numar anunt in JOUE: 2020/S 161-391334

SECTIUNEA VII: Modificari
VII.1) Informatii care urmeaza sa fie modificate sau adaugate
VII.1.1) Motivul modificarii
Modificarea informatiilor originale oferite de autoritatea contractanta

VII.1.2) Text care urmeaza sa fie corectat in anuntul original
Numarul sectiunii
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Numarul sectiunii: III.1.3) Capacitatea tehnica
si profesionala
Locul textului ce urmeaza sa fie modificat:
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

Prin servicii similare se intelege – servicii de
dezvoltare software si/sau implementare a
unei solutii si/sau sistem informatic integrat,
care sa fi inclus si furnizarea de echipamente
hardware si produse software.

Prin servicii similare se intelege – servicii de
dezvoltare software si/sau implementare a
unei solutii si/sau sistem informatic integrat,
care sa fi inclus si furnizarea de echipamente
hardware si produse software.Ofertantul
trebuie să facă dovada experienţei similare
în fiecare dintre activităţile de mai sus care
fac obiectul contractului de achiziţie publică
ce urmează a fi atribuit, cumulat, in cadrul a
unuia sau mai multor contracte. Nu se
impune niciun prag valoric minim, distinct,
pentru vreuna dintre activităţile pentru care
este obligatorie demonstrarea experienței
similare.

VII.2) Alte informatii suplimentare:
Cerinta privind experienta similara s-a completat cu urmatoarea modalitate de indeplinire: Ofertantul trebuie să facă dovada experienţei
similare în fiecare dintre activităţile de mai sus care fac obiectul contractului de achiziţie publică ce urmează a fi atribuit, cumulat, in cadrul
a unuia sau mai multor contracte. Nu se impune niciun prag valoric minim, distinct, pentru vreuna dintre activităţile pentru care este
obligatorie demonstrarea experienței similare.
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