
Fisa de date
Tip anunt: Anunt de participare

Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
 
 

S-a organizat o consultare de piata: Da
 

Obiectul consultarii: A existat consultare de piata ca parte a unor servicii de consultanta. Informatiile cu privire la consultarea pietei
sunt specificate la cap. VI.3) din fisa de date a achizitiei.

Sectiunea I Autoritatea contractanta
 

I.1) Denumire si adrese
OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI 
Cod de identificare fiscala: 14942091; Adresa: Strada: Unirii, nr. 74; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030837; Tara: Romania; Codul NUTS:
RO321 Bucuresti; Adresa de e-mail: valentin.vladu@onrc.ro; Nr de telefon: +40 0213160809; Fax: +40 0213160808; Persoana de contact:
VALENTIN VLADU; Adresa web a sediului  principal  al  autoritatii/entitatii  contractante(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 (Website): www.e-licitatie.ro
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 20
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 
adresa mentionata mai sus
Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la: 
adresa mentionata mai sus

 
I.4) Tipul autoritatii contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală

 
I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

 

Sectiunea II Obiectul contractului
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 atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 1494209120191CP123634

 
II.1.2 Cod CPV Principal:
Servicii de programare si de consultanta software (Rev.2)

 
II.1.3 Tip de contract:
Servicii
Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II

 
II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
              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.
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Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 20 ( douăzeci) zile.
 

II.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 138439932 ; Moneda: RON

 
II.1.6) Impartire in loturi:
Nu

 
II.2 Descriere

II.2.2 Coduri CPV secundare
Coduri CPV secundare:

30210000-4 Masini de procesare a datelor (hardware) (Rev.2)
30211300-4 Platforme informatice (Rev.2)
48820000-2 Servere (Rev.2)
48900000-7 Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
72240000-9 Servicii de analiza si de programare de sisteme (Rev.2)

 
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
La sediul ORCT Bucuresti din str. Intrarea Sectorului nr. 1 Sector 3 Bucuresti si Oficiului National al Registrului Comertului din Bdul
Unirii 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)
Achiziție ”Sistem Electronic Integrat al ONRC consolidat și interoperabil destinat asigurării serviciilor de e-guvernare centrate pe
even imente  de  v ia ță  (ONRC  v2 .0 ) ” ,  p r in  p res ta rea  de  Serv i c i i  imp lementare  s i  punere  in  funct iune
(analiza/proiectare/dezvoltare/testare/ instalare/configurare/instruire), livrarea de infrastructura hardware (servere,  rack-uri, switch-
uri, echipament de stocare, etc.), software si amenajare spatii tehnice. Informatii detaliate se regasesc in caietul de sarcini.

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

 
 

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Pretul ofertei Componenta financiara 40%
Punctaj maxim factor: 40

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.

F2 - Capabilitati solutie tehnica F2.1 - Capabilitati solutie tehnica -
tip 1 4,80%

Punctaj maxim factor: 4,80
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Algoritm de calcul: Soluția de virtualizare servere ofertată să asigure funcționarea fără întrerupere a mașinilor
virtuale critice chiar și în cazul defectării serverului fizic pe care acestea rulau, prin rularea în paralel a acestor
mașini virtuale pe două servere fizice diferite și comutarea instantanee pe celălalt server fizic în cazul defectării
unuia dintre ele – 0,6 puncte.
Soluția de virtualizare servere ofertată să asigure mecanisme automate de economisire a energiei electrice prin
concentrarea masiva a mașinilor virtuale pe câteva host-uri și oprirea host-urilor nefolosite în momentul în care
încărcarea mașinilor virtuale scade. În mod similar, atunci când încărcarea mașinilor virtuale creste, host-urile
nefuncționale vor fi pornite în vederea asigurării resurselor de procesare corespunzătoare prin balansarea
automata a încărcării pe fiecare host din cluster – 0,6 puncte.
Soluția de virtualizare servere ofertată să asigure mecanisme native de securizare la nivelul aplicațiilor instalate
în mașinile virtuale, permițând identificare serviciilor ce rulează, respectiv a traficului generat atât între mașinile
virtuale cât și între mașinile virtuale și restul de infrastructură. De asemenea să permită raportarea centralizata a
riscurilor de securitate identificate la nivelul întregii infrastructuri virtuale – 0,6 puncte.
Componenta server web ofertată să ofere suport pentru arhitecturi de înalta disponibilitate prin mecanisme de
tip cluster – 0,6 puncte.
Componenta server web ofertata să permită controlarea accesul la resurse de rețea pe baza numelui de
utilizator, a parolei, a grupurilor cu nume, și expresiilor wildcard pentru IP DNS și gazdă, URL-uri – 0,6 puncte.
Baza de date ofertată să permită modificarea automată și dinamică a parametrilor de memorie astfel încât baza
de date să se adapteze permanent la tipul de încărcare OLTP sau de tip DW, oferind astfel cele mai bune
performanțe – 0,6 puncte;
Baza de date ofertată să ofere un mecanism automat de creare de noi partiții, bazate pe un interval predefinit
de către administrator, pe măsura ce datele sunt introduse în tabele – 0,6 puncte;
Baza de date ofertată să asigure balansarea încărcării între noduri la nivelul cererilor și execuțiilor astfel încât
tranzacțiile începute pe un nod vor putea fi reluate transparent și automat pe unul din nodurile rămase
funcțional, după ce nodul inițial devin indisponibil, astfel încât utilizatorii finali nu vor simți nici o modificare în
buna funcționarea a aplicației – 0,6 puncte;
Punctaj maxim factor de evaluare F2.1 - Capabilitati solutie tehnica - tip 1 = 4,8 puncte

F2 - Capabilitati solutie tehnica F2.2 - Capabilitati solutie tehnica -
tip 2 6%

Punctaj maxim factor: 6

Algoritm de calcul: Baza de date ofertată să asigure acces concurent, simultan de pe toate nodurile cluster-ului
pentru orice obiect al bazei de date– 0,6 puncte;
Componenta de replicare date ofertată să captureze și să replice modificările la sursa în momentul în care
acestea au loc, fără să aștepte finalizarea tranzacției. Acest procedeu este utilizat și de baza de date Oracle
(procesul dbwriter) pentru a reduce semnificativ necesarul de banda utilizat, memoria consumata de procesul
de replicare (deoarece nu se păstrează tranzacția la sursa pana la finalizarea acestea) și din același motiv, pentru
a reduce semnificativ întârzierea aplicării datelor la destinație– 0,6 puncte.
Componenta de replicare date ofertată să includă funcționalități de comparare și reparare ale datelor, astfel
încât să fie facila introducerea de noi tabele în replicare și repararea sincronizării tabelelor existente în replicare–
0,6 puncte.
Componenta de integrare și schimb de mesaje ofertată să se integreze cu componenta procese de business
astfel încât să se asigure acoperirea completă a ciclului de Business Process Management (BPM) – modelare,
simulare, instalare, execuție, operare, monitorizare– 0,6 puncte;
Componenta de integrare și schimb de mesaje ofertată să includă o soluție de tip magistrală de mesaje (Service
Bus) cu suport pentru sisteme moderne și deschise de integrare conform principiilor și conceptelor arhitecturilor
Service Oriented Architecture (SOA) și Event Driven Architecture (EDA)– 0,6 puncte;
Specificarea fluxurilor de mesaje din cadrul componentei de integrare și schimb de mesaje ofertată să se poată
face atât utilizând un mediu de dezvoltare integrat cât și un simplu browser web– 0,6 puncte;
Componenta procese de business ofertată să permită implementarea unui mecanism de export al informațiilor
– variabile proces, activități, excepții – din flux direct în baze de date relaționale sau cozi de mesaje– 0,6 puncte;
Componenta procese de business ofertată să includă un modul dedicat de stocare și evaluare a regulilor de
business, externe proceselor modelate, pe care personalul non-tehnic le va putea accesa și modifica on-line prin
intermediul unei console web– 0,6 puncte;
Componenta raportare și analiză ofertată să dispună de mecanisme de optimizare a accesului la informație (cu
impact minim asupra bazei de date) asigurând următoarele: mecanisme de multi-user shared caching,
generarea optimizată a interogărilor– 0,6 puncte;
Componenta raportare și analiză ofertată să permită programarea executării rapoartelor sau a job-urilor de
distribuire la nivel de oră, zi, săptămână, lună, sau setarea unei anumite date cu ajutorul unui calendar
customizabil– 0,6 puncte;

Punctaj maxim factor de evaluare F2.2 - Capabilitati solutie tehnica - tip 2 = 6 puncte

F2 - Capabilitati solutie tehnica F2.3 - Capabilitati solutie tehnica -
tip 3 4,20%

Punctaj maxim factor: 4,20
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Algoritm de calcul: Componenta ETL ofertată să permită sincronizarea informației deduplicate și reconciliate în
toate sistemele și aplicațiile unde aceasta este necesara. Aceasta să se bazeze pe componente reutilizabile
predefinite pentru accesul datelor care să cuprindă logica necesara extracției și integrării de date, cu toți pașii ce
trebuie parcurși, inclusiv pentru detectarea modificărilor la sursa pentru încărcări incrementale– 0,6 puncte;
Pentru componenta ETL ofertată, fluxurile definite să poată fi rulate în medii diferite (producție, dezvoltare) doar
prin selectarea contextului de lucru– 0,6 puncte;
Soluția de monitorizare și management infrastructură ofertată să includă mecanisme integrate de anonimizare
și mascare a datelor confidențiale din afișarea rezultatelor de căutare asupra seturilor de date de audit– 0,6
puncte.
Soluția de monitorizare și management infrastructură ofertată să includă mecanisme automatizate de
amprentare criptografica a datelor de audit indexate, respectiv va permite semnarea evenimentelor individuale/
a seturilor de evenimente corelate, astfel încât se va garanta integritatea respectivelor seturi de date– 0,6
puncte.
Soluția SIEM/SOC ofertată să asigure mecanisme integrate prin care căutarea datelor relevante pentru analiza
informațiilor de audit se va face pe baza unei scheme de căutare (parametrii de căutare agregați) ce va fi
construita în timp real la momentul executării căutării și va putea fi rulată inclusiv asupra datelor ce sunt
colectate în timp real– 0,6 puncte.
Soluția SIEM/SOC ofertată:
- va oferi funcționalități avansate de configurare a conectorilor, astfel încât să se poată acomoda fișiere aparent
neparsabile - fișiere cu evenimente multiline și număr dinamic de linii, fișiere xml, fișiere free text – 0,15 puncte;
- va dispune de funcționalități de căutare avansată pe bază de operatori logici combinați (AND, OR, NOT) și cu
posibilitatea definirii de expresii complexe cu operatori paranteză– 0,15 puncte;
- va permita ca o căutare simpla în întreg volumul de date să se poată efectua în mai puțin de 15 secunde– 0,15
puncte;
- va suporta definirea de cazuri if-then-else sau alte decizii personalizate pentru necesitați investigațiunile– 0,15
puncte.
Soluția de protecție servere ofertată să asigure funcționarea în mod agentless, asigurând protecție avansata
pentru toate sistemele instalate în platforma de virtualizare, respectiv automatizarea fluxurilor de securitate prin
izolarea sistemelor în zonele de carantina ale rețelelor virtuale segmentate– 0,6 puncte.

Punctaj maxim factor de evaluare F2.3 - Capabilitati solutie tehnica - tip 3 = 4,20 puncte

F2 - Capabilitati solutie tehnica F2.4 - Capabilitati solutie tehnica -
tip 4 6,60%

Punctaj maxim factor: 6,60

Algoritm de calcul: Soluția de protecție servere ofertată să includă motor de tip IDS/IPS ce va permite
actualizarea software (Virtual Patching) pentru sisteme de operare, aplicații și servere de aplicații. Semnăturile
detectate prin procesul de scanare se vor putea aplica în mod automat pe sistem, la fiecare activitate de
scanare, astfel încât să nu necesite intervenție din partea administratorului. Aplicarea automata a patchurilor
virtuale nu va impacta disponibilitatea și/sau funcționalitatea serviciilor– 0,6 puncte.
Soluția de protecție endpoints ofertată să includă o funcționalitate de tip sandbox nativa, fără a necesita
platforma hardware dedicata acestei funcționalități– 0,6 puncte.
Soluția de protecție endpoints ofertată să includă motor de tip IDS/IPS ce va permite actualizarea software
(Virtual Patching) pentru sisteme de operare și aplicații. Semnăturile detectate prin procesul de scanare se vor
putea aplica în mod automat pe sistem, la fiecare activitate de scanare, astfel încât să nu necesite intervenție din
partea administratorului. Aplicarea automata a patchurilor virtuale nu va impacta disponibilitatea și/sau
funcționalitatea stațiilor de lucru– 0,6 puncte.
Componenta de tip terminale self-service va utiliza o tehnologie de imprimare laser, alb-negru– 0,6 puncte.
Scanarea unei cărți de identitate la ghișeu se va realiza sub 4 secunde (preluare date și imagine)– 0,6 puncte.
Echipamentele de scanare de tip 1 să includă o componenta software de monitorizare client-server pentru
managementul acestora și update-ul driverelor de la distanta respectiv generarea de alerte– 0,6 puncte.
Echipamentele de scanare de tip 1 să includă un senzor care detectează anomalii în funcționarea scannerului cu
posibilitatea opririi acestuia sau reglării sensibilității senzorului– 0,6 puncte.
Echipamentele de scanare de tip 2 să includă o componenta software de monitorizare client-server pentru
managementul acestora și update-ul driverelor de la distanta respectiv generarea de alerte– 0,6 puncte.
Echipamentele de scanare de tip 2 să includă un senzor care detectează anomalii în funcționarea scannerului cu
posibilitatea opririi acestuia sau reglării sensibilității senzorului– 0,6 puncte.
În cadrul aplicației de captură distribuită, separatorii de documente (patch-codes) să fie eliminați automat din
imaginile scanate, după ce aceștia au fost utilizați– 0,6 puncte.
În cadrul aplicației de captură distribuită, atributele asociate unui document să poată fi exportate în formă
structurată tip XML– 0,6 puncte.

Punctaj maxim factor de evaluare F2.4 - Capabilitati solutie tehnica - tip 4 = 6,6 puncte

F2 - Capabilitati solutie tehnica F2.5 - Capabilitati solutie tehnica -
tip 5 4,80%

Punctaj maxim factor: 4,80
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Algoritm de calcul: Serverul de procesare lamelar ofertat va asigura pentru adaptoarele de rețea suportul
procesării hardware a metodelor de virtualizare implementate prin intermediul protocoalelor de tip VXLAN și
NVGRE (“Network Virtualization using Generic Routing Encapsulation”), scop în care acestea vor dispune de
facilitați de virtualizare la nivel de adaptor printr-un minim de 128 interfețe virtuale LAN (“Local Area
Network”)/SAN (“Storage Area Network”), ce pot fi create dinamic și la cerere, și care vor fi văzute de serverul
fizic ca dispozitive PCI-Express locale, alocabile mașinilor virtuale– 0,6 puncte.
Serverul de procesare lamelar ofertat va oferi o facilitate de „auto descoperire”, prin care va fi recunoscut și
configurat automat de către aplicația unica de administrare a componentelor întregului sistem, respectiv la
instalare și pentru integrarea în sistem, serverul de procesare nu va necesita o configurare prealabila– 0,6
puncte.
Șasiul modular servere ofertat va asigura funcționarea fără management local la nivelul fiecărui șasiu modular,
respectiv va oferi posibilitatea administrării centralizate la nivelul întregului sistem compus din totalitatea
șasiurilor modulare de servere și a serverelor lamelare de procesare– 0,6 puncte.
Echipamentul de interconectare privată ofertat va asigura funcționarea atât cu management local la nivelul
fiecărui complet de echipamente de interconectare privata, cât și cu posibilitatea administrării centralizate la
nivelul întregului sistem compus din totalitatea echipamentelor de interconectare privata– 0,6 puncte.
Completul de stocare tip 1 ofertat va permite dispozitive de stocare cu latență scăzută, maxim 20 µs și
anduranță de minim 30 DWPD– 0,6 puncte.
Completul de stocare tip 1 ofertat va asigura o performanță specifică de minim 200.000 IOPS cu timp de
răspuns de maxim 0,50 milisecunde pentru un pachet de 8K și un raport citire scriere de 70/30. Nivelul de
performanță se va justifica prin utilizarea de instrumente ale producătorului echipamentului care să dovedească
că sistemul nu depășește 60 % nivel de încărcare la nivelul de performanță solicitat– 0,6 puncte.
Completul de stocare tip 1 ofertat va asigura conectivitate către discuri de tip FC-NVMe, astfel încât întreaga
soluție de stocare să asigure performanță specifică mediilor NVMe pe întregul lanț de tranzit și stocare a
datelor– 0,6 puncte.
Completul de stocare tip 2 ofertat va permite dispozitive de stocare cu latență scăzută, maxim 20 µs și
anduranță de minim 30 DWPD– 0,6 puncte.

Punctaj maxim factor de evaluare F2.5 - Capabilitati solutie tehnica - tip 5 = 4,8 puncte

F2 - Capabilitati solutie tehnica F2.6 - Capabilitati solutie tehnica -
tip 6 5,40%

Punctaj maxim factor: 5,40

Algoritm de calcul: Completul de stocare tip 2 ofertat va asigura o performanță specifică de minim 90.000 IOPS
cu timp de răspuns de maxim 0,50 milisecunde pentru un pachet de 8K și un raport citire scriere de 70/30.
Nivelul de performanță se va justifica prin utilizarea de instrumente ale producătorului echipamentului care să
dovedească că sistemul nu depășește 60 % nivel de încărcare la nivelul de performanță solicitat– 0,6 puncte.
Completul de stocare tip 3 ofertat va fi implementat într-o arhitectură de tip object storage cluster distribuit
multi-node și care permite implementare de tip multi-site (distribuția datelor până la minim 3 site-uri) cu o
disponibilitate de minim 99,9999%– 0,6 puncte.
Completul de stocare tip 3 ofertat va permite operarea fără întrerupere în situația upgrade-ului software,
hardware, defectelor hardware, deteriorării unui disk, node sau unui site (in situația implementării multi-site),
migrarea datelor sau extinderea soluției– 0,6 puncte.
Completul de stocare tip 3 ofertat va asigura criptarea și codarea datelor. Acesta va dispune de un sistem de
verificare a integrității datelor în mod continuu și automat și de corectare a erorilor– 0,6 puncte.
Soluția de backup ofertată să fie scalabilă prin extinderea capacității de stocare cu până la un total de minim 48
HDD-uri NL_SAS– 0,6 puncte.
Soluția de backup ofertată să ofere suport pentru protecție de tip WORM (Write-Once-Read-Many)– 0,6 puncte.
Soluția de backup ofertată să asigure procesul de backup direct în completul de stocare tip 3 fiind o soluție
validată de producătorul completului de stocare tip 3– 0,6 puncte.
Soluția de router internet ofertată să asigure mecanisme integrate de protecție hardware și software pentru
verificarea integrității și împiedicarea pornirii sistemului de operare în cazul în care acesta a fost alterat
neautorizat. Aceste mecanisme să includă semnarea criptografica a imaginilor software de producător, respectiv
chip de tip TPM (Trusted Platform Module) instalat în fabrica, prin care platforma hardware este identificată și
autentificată– 0,6 puncte.
Soluția de router WAN tip 1 ofertată să asigure mecanisme integrate de protecție hardware și software pentru
verificarea integrității și împiedicarea pornirii sistemului de operare în cazul în care acesta a fost alterat
neautorizat. Aceste mecanisme să includă semnarea criptografica a imaginilor software de producător, respectiv
chip de tip TPM (Trusted Platform Module) instalat în fabrica, prin care platforma hardware este identificată și
autentificată– 0,6 puncte.
Punctaj maxim factor de evaluare F2.6 - Capabilitati solutie tehnica - tip 6 = 5,4 puncte

F2 - Capabilitati solutie tehnica F2.7 - Capabilitati solutie tehnica -
tip 7 4,20%

Punctaj maxim factor: 4,20
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Algoritm de calcul: Soluția de router WAN tip 2 ofertată să asigure mecanisme integrate de protecție hardware
și software pentru verificarea integrității și împiedicarea pornirii sistemului de operare în cazul în care acesta a
fost alterat neautorizat. Aceste mecanisme să includă semnarea criptografica a imaginilor software de
producător, respectiv chip de tip TPM (Trusted Platform Module) instalat în fabrica, prin care platforma
hardware este identificată și autentificată– 0,6 puncte.
Echipamentul de comunicație optică ofertat va asigura mecanisme integrate de protecție hardware și software
pentru verificarea integrității și împiedicarea pornirii sistemului de operare în cazul în care acesta a fost alterat
neautorizat. Aceste mecanisme să includă semnarea criptografica a imaginilor software de producător, respectiv
chip de tip TPM (Trusted Platform Module) instalat în fabrica, prin care platforma hardware este identificată și
autentificată– 0,6 puncte.
Echipamentul de comunicație optică ofertat va asigura posibilitatea de integrare nativă într-o arhitectura de tip
„spine-leaf” împreuna cu switch-urile LAN tip 1, oferind aceasta funcționalitate global la nivelul celor două
centre de date, astfel încât politicile de comunicație și securitate să poată fi implementate și administrate
global– 0,6 puncte.
Switch-ul LAN tip 1 ofertat va asigura mecanisme integrate de protecție hardware și software pentru verificarea
integrității și împiedicarea pornirii sistemului de operare în cazul în care acesta a fost alterat neautorizat. Aceste
mecanisme să includă semnarea criptografica a imaginilor software de producător, respectiv chip de tip TPM
(Trusted Platform Module) instalat în fabrica, prin care platforma hardware este identificată și autentificată– 0,6
puncte.
Switch-ul LAN tip 2 ofertat va asigura mecanisme integrate de protecție hardware și software pentru verificarea
integrității și împiedicarea pornirii sistemului de operare în cazul în care acesta a fost alterat neautorizat. Aceste
mecanisme să includă semnarea criptografica a imaginilor software de producător, respectiv chip de tip TPM
(Trusted Platform Module) instalat în fabrica, prin care platforma hardware este identificată și autentificată– 0,6
puncte.
Switch-ul LAN tip 3 ofertat va asigura mecanisme integrate de protecție hardware și software pentru verificarea
integrității și împiedicarea pornirii sistemului de operare în cazul în care acesta a fost alterat neautorizat. Aceste
mecanisme să includă semnarea criptografica a imaginilor software de producător, respectiv chip de tip TPM
(Trusted Platform Module) instalat în fabrica, prin care platforma hardware este identificată și autentificată– 0,6
puncte.
Firewall-ul tip 1 ofertat va asigura accelerarea funcțiilor de baza prin folosirea de module ASIC specializate– 0,6
puncte.

Punctaj maxim factor de evaluare F2.7 - Capabilitati solutie tehnica - tip 7 = 4,2 puncte

F2 - Capabilitati solutie tehnica F2.8 - Capabilitati solutie tehnica -
tip 8 7,20%

Punctaj maxim factor: 7,20

Algoritm de calcul: Firewall-ul tip 1 ofertat nu va fi licențiat per număr minim de utilizatori, indiferent de funcțiile
de securitate implementate (de exemplu: conexiuni VPN, filtrarea traficului, etc.)– 0,6 puncte.
Firewall-ul tip 2 ofertat va asigura posibilitatea configurării porturilor pentru operare în mod TAP, pentru analiza
traficului recepționat sau, în mod standard pentru procesarea traficului pe baza politicilor de securitate definite
în sistem– 0,6 puncte.
Firewall-ul tip 2 ofertat va asigura posibilitatea identificării utilizatorului și a terminalului folosit prin integrarea
cu sistemele de management existente (Microsoft Active Directory sau LDAP) și corelarea cu adresa IP alocată
utilizatorului– 0,6 puncte.
Firewall-ul tip 3 ofertat va asigura posibilitatea configurării porturilor pentru operare în mod TAP, pentru analiza
traficului recepționat sau, în mod standard pentru procesarea traficului pe baza politicilor de securitate definite
în sistem– 0,6 puncte.
Firewall-ul tip 3 ofertat va asigura posibilitatea identificării utilizatorului și a terminalului folosit prin integrarea
cu sistemele de management existente (Microsoft Active Directory sau LDAP) și corelarea cu adresa IP alocată
utilizatorului– 0,6 puncte.
Firewall-ul tip 4 ofertat va asigura accelerarea funcțiilor de baza prin folosirea de module ASIC specializate– 0,6
puncte.
Soluția tip “Secure Mail Gateway” ofertată să asigure o funcționalitate de tip sandbox nativa fără a necesita
platforma hardware dedicata acestei funcționalități. Funcționalitatea sandbox va permite personalizarea
integrala a mediului de rulare sandbox (sistem de operare, aplicații instalate, etc), inclusiv a setărilor de limbă
folosite pentru toate componentele ce alcătuiesc mediul de rulare sandbox (sistem de operare, aplicații, etc.)–
0,6 puncte.
Soluția tip “Secure Mail Gateway” ofertată să permită analiza tuturor tipurilor de documente atașate la e-mail,
indiferent de limba acestora, respectiv indiferent de extensia de fișier a respectivelor documente– 0,6 puncte.
Soluția tip “DNS Firewall” ofertată să obțină informațiile nativ despre starea obiectelor și metrica, în mod
automat, din platforma ADC/WAF– 0,6 puncte.
Soluția tip “DNS Firewall” ofertată să ofere posibilitatea deservirii răspunsurilor pentru obiectele configurate
direct din memoria cache de mare viteza– 0,6 puncte.
Soluția tip “ADC și WAF” ofertată să aibă capacitatea de a construi în mod automat, în timp real, politici de
securitate– 0,6 puncte.
Soluția tip “ADC și WAF” ofertată să permită implementarea unui model de securitate pozitiva. Acest model să
poată fi configurat atât manual cât și automat fără utilizarea de instrumente adiționale / externe (bazat pe
traficul de producție și fără impact asupra acestuia)– 0,6 puncte.

Punctaj maxim factor de evaluare F2.8 - Capabilitati solutie tehnica - tip 8 =7,2 puncte

F2 - Capabilitati solutie tehnica F2.9 - Capabilitati solutie tehnica -
tip 9 1,80%

Punctaj maxim factor: 1,80
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Algoritm de calcul: Soluția tip “ADC și WAF” ofertată să permită folosirea unor mecanisme de tip „Behavior DoS”
pe un număr nelimitat de servicii– 0,6 puncte.
Componenta gestiune identități și acces utilizatori va asigura o integrare versatilă cu Active Directory, putându-
se adapta cu ușurință mai multor scenarii de integrare diferite. Astfel, va asigura managementul facil al
obiectelor precum utilizatori, grupuri, computere și containere și următoarele funcționalități:
- conectivitatea cu serviciul director într-un mod neintrusiv, fără a avea nevoie de agenți sau componente
instalate pe acesta –  0,15 puncte;
- corespondența dintre conturile utilizator din serviciul director și cele din structura proprie– 0,15 puncte;
- Să fie capabilă să administreze conturi utilizator și atunci când nu există o corespondență directă cu conturi
din structura proprie (de exemplu conturi administrative) – 0,15 puncte;
- Să asigure managementul complet al politicilor de securitate din serviciul director și al modului în care acestea
se aplică pentru conturile sau grupurile utilizatorilor – 0,15 puncte;
Componenta gestiune identități și acces utilizatori permite integrarea cu aplicații sau soluții care expun servicii
web, fiind capabilă să:
- consume servicii web expuse prin protocolul SOAP sau WCF – 0,12 puncte;
- ofere o interfață simplă prin care să se poată abstractiza complexitatea apelurilor către serviciile web și
transformarea lor în apeluri simple și parametrizate specifice soluției oferite– 0,12 puncte;
- acceseze servicii web expuse în mod securizat prin utilizator și parolă– 0,12 puncte;
- extragă specificațiile complete ale fiecărei metode a unui serviciu web și să le transpună în apeluri ce pot fi
efectuate din module ale soluției propuse– 0,12 puncte;
- permită compunerea de procese complexe ce implică apeluri către metodele serviciilor web, prin care să poată
prelua sau transmite valori de la și către serviciile web– 0,12 puncte;

Punctaj maxim factor de evaluare F2.9 - Capabilitati solutie tehnica - tip 9 = 1,8 puncte

F3 - Experiența profesionala a
personalului

Experiența specifică a managerului
de proiect 2%

Punctaj maxim factor: 2

Algoritm de calcul: Punctajul aferent experienței persoanei propuse pentru poziția de Manager de proiect se va
acorda astfel:
a)   pentru experiența persoanei propuse constând în implicarea între 2 și 4 proiecte în care a îndeplinit același
tip de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract se acordă 1/4 din punctajul
maxim alocat poziției respective;
b)   pentru experiența persoanei propuse constând în implicarea între 5 și 7 proiecte în care a îndeplinit același
tip de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract se acordă 1/2 din punctajul
maxim alocat poziției respective;
c)   pentru experiența persoanei propuse constând în implicarea în minim 8 proiecte în care a îndeplinit același
tip de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract se acordă punctajul maxim alocat
poziției respective.

F3 - Experiența profesionala a
personalului

Experiența specifică a Expert
arhitect soluție 2%

Punctaj maxim factor: 2

Algoritm de calcul: Punctajul aferent experienței persoanei propuse pentru poziția de Expert arhitect soluție se
va acorda astfel:a)   pentru experiența persoanei propuse constând în implicarea între 2 și 4 proiecte sau
contracte de dezvoltare/ implementare/ extindere sistem informatic în care a îndeplinit același tip de activități
ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract se acordă 1/4 din punctajul maxim alocat poziției
respective;
b)   pentru experiența persoanei propuse constând în implicarea între 5 și 7 proiecte sau contracte de
dezvoltare/ implementare/ extindere sistem informatic în care a îndeplinit același tip de activități ca cele pe care
urmează să le îndeplinească în viitorul contract se acordă 1/2 din punctajul maxim alocat poziției respective;
c)   pentru experiența persoanei propuse constând în implicarea în minim 8 proiecte sau contracte de
dezvoltare/ implementare/ extindere sistem informatic în care a îndeplinit același tip de activități ca cele pe care
urmează să le îndeplinească în viitorul contract se acordă punctajul maxim alocat poziției respective.

F3 - Experiența profesionala a
personalului

Experiența specifică a Expert
coordonare analiza 2%

Punctaj maxim factor: 2

Algoritm de calcul: Punctajul aferent experienței persoanei propuse pentru poziția de Expert coordonare analiza
se va acorda astfel:a) pentru experiența persoanei propuse constând în implicarea între 2 și 4 proiecte sau
contracte de dezvoltare/ implementare/ extindere sistem informatic în care a îndeplinit același tip de activități
ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract se acordă 1/4 din punctajul maxim alocat poziției
respective; b) pentru experiența persoanei propuse constând în implicarea între 5 și 7 proiecte sau contracte de
dezvoltare/ implementare/ extindere sistem informatic în care a îndeplinit același tip de activități ca cele pe care
urmează să le îndeplinească în viitorul contract se acordă 1/2 din punctajul maxim alocat poziției respective; c)
pentru experiența persoanei propuse constând în implicarea în minim 8 proiecte sau contracte de dezvoltare/
implementare/ extindere sistem informatic în care a îndeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează să
le îndeplinească în viitorul contract se acordă punctajul maxim alocat poziției respective.

F3 - Experiența profesionala a
personalului

Experiența specifică a Expert
coordonare dezvoltare software 2%

Punctaj maxim factor: 2

Algoritm de calcul: Punctajul aferent experienței persoanei propuse pentru poziția de Expert coordonare
dezvoltare software se va acorda astfel:a) pentru experiența persoanei propuse constând în implicarea între 2 și
4 proiecte sau contracte de dezvoltare/ implementare/ extindere sistem informatic în care a îndeplinit același tip
de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract se acordă 1/4 din punctajul maxim
alocat poziției respective; b) pentru experiența persoanei propuse constând în implicarea între 5 și 7 proiecte
sau contracte de dezvoltare/ implementare/ extindere sistem informatic în care a îndeplinit același tip de
activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract se acordă 1/2 din punctajul maxim
alocat poziției respective; c) pentru experiența persoanei propuse constând în implicarea în minim 8 proiecte
sau contracte de dezvoltare/ implementare/ extindere sistem informatic în care a îndeplinit același tip de
activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract se acordă punctajul maxim alocat
poziției respective.
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II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 24; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

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: „Sistem electronic integrat al ONRC consolidat şi interoperabil destinat asigurării serviciilor de e–guvernare
centrate pe evenimente de viaţă (ONRC V2.0)" - cod SMIS 123634, Programul Operaţional Competitivitate
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Competitivitate - POC

 

F3 - Experiența profesionala a
personalului

Experiența specifică a Expert
coordonare testare 2%

Punctaj maxim factor: 2

Algoritm de calcul: Punctajul aferent experienței persoanei propuse pentru poziția de Expert coordonare testare
se va acorda astfel:a) pentru experiența persoanei propuse constând în implicarea între 2 și 4 proiecte sau
contracte de dezvoltare/ implementare/ extindere sistem informatic în care a îndeplinit același tip de activități
ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract se acordă 1/4 din punctajul maxim alocat poziției
respective; b) pentru experiența persoanei propuse constând în implicarea între 5 și 7 proiecte sau contracte de
dezvoltare/ implementare/ extindere sistem informatic în care a îndeplinit același tip de activități ca cele pe care
urmează să le îndeplinească în viitorul contract se acordă 1/2 din punctajul maxim alocat poziției respective; c)
pentru experiența persoanei propuse constând în implicarea în minim 8 proiecte sau contracte de dezvoltare/
implementare/ extindere sistem informatic în care a îndeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează să
le îndeplinească în viitorul contract se acordă punctajul maxim alocat poziției respective.

F4 - Demonstrarea unei
metodologii adecvate de
implementare a contractului

Demonstrarea unei metodologii
adecvate de implementare a
contractului

2%
Punctaj maxim factor: 2

Algoritm de calcul: Prin acest criteriu se va realiza evaluarea măsurii în care ofertanții înțeleg specificul
proiectului și a maturității metodologiei de implementare propuse de aceștia (a proceselor și procedurilor
specifice).
Număr maxim de puncte: 2 puncte. Acordarea punctajului „Demonstrarea unei metodologii adecvate de
implementare a contractului” se va face în felul următor:
Abordarea propusă se bazează în cea mai mare parte pe o serie de metodologii, metode și/sau instrumente,
recunoscute la nivel național / internațional și care demonstrează o foarte bună înțelegere a contextului,
respectiv a particularității sarcinilor stabilite în caietul de sarcini, în corelație cu aspectele-cheie, precum și cu
riscurile și ipotezele identificate - calificativ foarte bine - se acorda 2 puncte.
Abordarea propusă se bazează la nivel mediu  pe metodologii, metode și/sau instrumente, recunoscute la nivel
național / internațional și care demonstrează parțial înțelegerea contextului, respectiv a particularității sarcinilor
stabilite în caietul de sarcini, în corelație cu aspectele-cheie, precum și cu riscurile și ipotezele identificate -
calificativ bine - se acorda 1 punct.
Abordarea propusă se bazează în mică măsură pe o serie de metodologii, metode și/sau instrumente,
recunoscute la nivel național/internațional și arată o înțelegere limitată a contextului, respectiv a particularității
sarcinilor stabilite în caietul de sarcini  - calificativ acceptabil - se acorda 0,5 puncte.

F5 -Planul de proiect -
Demonstrarea gradului de
corectitudine și adaptare al
planului de implementare a
contractului, la nevoile proiectului”

Planul de proiect - Demonstrarea
gradului de corectitudine și
adaptare al planului de
implementare a contractului, la
nevoile proiectului”

3%
Punctaj maxim factor: 3

Algoritm de calcul: Prin acest criteriu se va realiza evaluarea gradului de corectitudine și adaptare al planului de
implementare a contractului prin raportare la nevoile proiectului.
Număr maxim de puncte: 3 puncte. Acordarea punctajului „Demonstrarea gradului de corectitudine și adaptare
al planului de implementare a contractului, la nevoile proiectului” se va face în felul următor:

- daca oferta se incadreaza la calificativul foarte bine - se acorda 3 puncte.

- daca oferta se incadreaza la calificativul  bine - se acorda 2 puncte.

- daca oferta se incadreaza la calificativul acceptabil - se acorda 1 punct.

Din cauza limitarii  tehnice privind numarul de caractere,  descrierea  metodologiei de alocare a punctajului
aferent si a algoritmului de calcul pentru acest factor de evaluare este prezentat detalit în cadrul Caietului de
sarcini - 8.5.   Descrierea modalității de punctare a factorului de evaluare “Propunerea tehnică – Planul de
proiect - Demonstrarea gradului de corectitudine și adaptare al planului de implementare a contractului, la
nevoile proiectului” (F5)

Punctaj maxim total: 100
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II.3 Ajustarea pretului contractului
Nu

 

Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) CONDITII DE PARTICIPARE:

 
III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
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 incadreze in situatiile prevazute la art. 164,165
si 167din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Modalitatea prin care poate fi  demonstrata indeplinirea cerintei:  Pâna la termenul limita stabilit  pentru depunerea ofertelor,
operatorii economici participanti vor prezenta DUAE (răspuns) completatîn mod corespunzator de fiecare entitate participanta în
parte (dupa caz, ofertant, ofertant asociat,  tert sustinator, subcontractantdeclarat),  în scopul de a face dovada preliminara a
îndeplinirii cerintelor mentionate anterior. Înainte de atribuirea contractului deachizitie publică, autoritatea contractanta va solicita
ofertantului clasat pe primul dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative actualizate prin care
confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de
atribuire.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; Dovada îndeplinirii obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor
locale, se va realiza pentru sediul social si pentru toate sediile secundare/punctele de lucru stabile pentru care contribuabilul are
obligatia sa solicite înregistrarea fiscala a acestora.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 înţara 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.
Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
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. Se va prezenta Declaratia pe proprie raspundere privind inexistenta conflictului de interese, completata conform
modelului pus la dispozitie de catre autoritatea contractanta in sectiunea Formulare - Formular 7, se va depune de catre toti
operatorii economici odata cu DUAE.  Persoanele ce detin functie de decizie in cadrul Oficiului National al Registrului Comertului:
Valentina Burdescu –director general, Elena Cerasela Branescu - director general adjunct, Anca Daniela Safta- director general
adjunct, Bogdan MihailBurdescu, Georgeta Balan, Mihaela Cristina Joita, Stefanel Ivan, Valentin Vladu, Monica Cristina Nicolae,
Daniela  Nicoleta  Dinu,  Gabriel  Condesteanu,Rodica  Tatiana  Soroiu,MIhaela  Laura  Tihan,Gabriela  Iulia  Oprinescu,Mariana
Florescu,Geta Vasile,Danut Florian Tiparu,Sorin Bores Seredenciuc,Ilie Tudoroiu,Mihai Robert Jianu,Dan Cristian Tanase,Olivia
Badea,Gabriela Aura Mihai,Ioan Marginean,Alexandru Adrian Albinet,Raluca Codruta Floroiu,Manuel MIhai Mardale,Simona Gabriela
Vasilescu,Daniela Stefan,Aurelia Ghimpu,Ioan Augustin Molnar,Alice Ioana Buciu,Mihaela Irinel Ganea,Dumitru Deaconu,Radu
Cristian Vasilescu,Dorin Cristian Stoenescu,Cristina Halip,Irina Delia Epure,Adrian Traistaru,Oana Mihaela Stefu,Roxana Voichita
Horobeanu,Carmen Elena Clapa,Maria Violeta Udrescu. NOTA: In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat
(inclusiv liderul) va prezenta declaratia privind conflictul deinterese. In cazul in care vor exista subcontractanti/terti sustinatori,
declaratia privind conflictul de interese va fi prezentata defiecare 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 vordepune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului
sustinator din care rezulta modul efectiv in care seva materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de
asociere, dupa caz. Este necesar ca toți cei caretrebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului SEAP. Detalii
cu privire la întocmirea DUAE se regăsesc,după autentificarea în sistemul SEAP, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare
DUAE și în cadrul secțiunii IV.4.3 - Modulde prezentare al ofertei.

 
III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o forma de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidentă, din
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caresa reiasă ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum si
faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitățile care fac obiectul contractului (de ex., pentru persoanele juridice de
naționalitate româna, din Certificatul constatator trebuie sa rezulte că activitatea principală/secundară pe care o desfășoară conform
codificării  CAEN corespunde obiectului contractului).  Modalitatea prin care poate fi  demonstrată îndeplinirea cerinţei:  se va
completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.
 În cazul încare oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente pentru partea de
contract pecare o va realiza.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatconstatator emis de
către ONRC, sau în cazul ofertanților străini,  documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fieprezentate, la
solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea
evaluării ofertelor.

 
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Specificati cifra de afaceri medie anuala
Ofertantul va demonstra un nivel minim al cifrei de afaceri medii anuale pe ultimii 3 ani, respectiv 2017, 2018, 2019 în valoare de
minim 100.000.000 lei (fara TVA); 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.
Modalitatea de indeplinire: 
Se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi
prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative sunt: Bilanturi contabile sau extrase de bilant vizate si înregistrate de
organele competente pe ultimii 3 ani, rapoarte de audit financiar întocmite de entitati specializate, sau alte documente echivalente
edificatoare.
Pentru operatorii economici nerezidenti, în măsura în care publicarea bilanțurilor contabile nu este prevăzută de legislația țării de
origine/țării în care este stabilit operatorul economic, atunci acestia va prezenta alte documente edificatoare care să reflecte o
imagine fidelă a situației economice și financiare a operatorului economic.

 
III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Operatorul economic trebuie sa demonstreze ca in ultimii 3 ani, in cadrul a unuia sau mai multor contracte, a prestat servicii similare
in valoare cumulata de minim 20.000.000 lei, fara TVA. 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.”
 
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.
Modalitatea de indeplinire: 
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.
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.
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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
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Proportia de subcontractare
Informatii  privind partea/părțile  din  contract  pe care  ofertantul  intenționează să  o/le  subcontracteze,  precum și  datele  de
identificare ale subcontractanților propuși, dacă aceștia din urmă sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei. Raspunderea
contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata în cazul în care o
parte/parti din contract sunt îndeplinite de subcontractanti.
Modalitatea de indeplinire: 
Ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti în DUAE.
 În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din
contract care urmează a fi  eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii  pe a căror
capacităţi  se bazează ofertantul/candidatul trebuie să completeze, la rândul lor,  DUAE separat,  completat si  semnat in mod
corespunzator de catre fiecare dintre acestia., incluzând toate informaţiile care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor
subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de In cazul subcontractantilor pe ale caror capacitati
ofertantul nu se bazeaza, atunci acestia vor prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neincadrarii in motivele de excludere.
Conform art, 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea
criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de
calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE.

 
III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii
„Ofertantul va prezenta dovezi ale implementării sistemului de management al calității în conformitate cu standardul SR EN ISO
9001 – în domeniul serviciilor IT, fie printr-un certificat emis de un organism de certificare acreditat, sau echivalent, fie prin alte
mijloace de probă privind sistemul de management al calității ce pot fi furnizate
Modalitatea de indeplinire: 
Se va completa DUAE. Se va prezenta un certificat emis de un organism independent de certificare acreditat,   în termen de
valabilitate,  care  să  ateste  că  ofertantul  are  implementat  şi  menţine,  conform ISO 9001:2008 sau echivalent,  un sistem de
management al  calităţii  în  domeniul  serviciilor  IT.  Documentele  justificative  care probeaza indeplinirea celor  asumate prin
completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in
clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie să
dețină un astfel de certificat, pentru partea din contract de servicii IT pe care o realizează.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu
Ofertantul  va  prezenta  măsurile  de  management  de  mediu  pe  care  le  va  aplica  în  executarea  contractului  sau  dovezi  ale
implementării şi menţinerii de proceduri documentate potrivit SR EN ISO 14001, fie printr-un certificat emis de un organism de
certificare acreditat, sau echivalent, fie prin alte mijloace de probă privind sistemul de management de mediu, ce pot fi furnizate.
Modalitatea de indeplinire: 
Se va completa DUAE. Se va prezenta un certificat emis de un organism independent de certificare acreditat,   în termen de
valabilitate, care să ateste că ofertantul are implementat şi  menţine, conform ISO 14001/EMAS sau echivalent,  un sistem de
management de mediu. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi
prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie să dețină un astfel de certificat, pentru
partea din contract pe care o realizează.

 
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:
Nu

 
III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:
III.1.6.a) Garantie de participare:
Ofertantul trebuie sa constituie garantia pentru participare, in cuantum de 1384399 lei, cu valab de 4 luni de la data limita de
depunere a ofertei. Se va constitui prin oricare din formele prev la art. 36 alin (1) din HG 395/2016. Contul ONRC in cazul constit gar
de part prin OP: RO71TREZ7035005XXX000058 deschis la Trez Sector 3 Buc. În sit în care gar de part se constituie prin scrisoare de
gar bancara  emisa de o instituție de credit din România sau din alt stat, în favoarea ONRC, va fi utilizat modelul din Anexa 3.
Garantia  trebuie  sa  fie  irevocabila.  Instrumentul  de  garantare  trebuie  sa  prevada  ca  plata  garantiei  de  part  se  va  executa
neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. In cazul
unei asocieri, gar de part va fi constit in mod obligatoriu cu mentiunea expresa ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de
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op economici.  Dovada constit gar de part se va prezenta în limba româna. Dovada constituirii  garantiei de participare se va
transmite in SICAP in format electronic, cu semnatura electronica extinsa, pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor. ONRC
are dreptul de a vira gar de part în bugetul propriu, ofertantul pierzând astfel suma constit, atunci când se afla în oricare din urmat
sit:a) îsi retrage oferta în per de valab a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in
termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica. c) oferta sa fiind stab câstig, refuza sa semneze
contractul in termenul de valab a ofertei, în conf cu legislatia în vigoare privind achiz publice. Pentru o evaluare si raportare unitara
ale cuantumului aferent gar de part, echivalenta pentru gar de part depusa in valuta se va face la cursul BNR valab la data publicarii
anuntului de participare in SICAP. Restituirea garantiei de part se va face în conformitate cu prev legale aplicabile

III.1.6.b) Garantie de buna executie:
Ofertantul invitat de ONRC pentru încheierea contractului are obligatia de a constitui garantia de buna executie, în cuantum de 10%
din valoarea contractului, fara TVA. Aceasta se constituie prin oricare din formele prevazute la art. 40 alin (1) din HG 395/2016, in
termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului. În situatia în care garantia de buna executie se constituie prin scrisoare
de garantie bancara  emisa de o instituție de credit din România sau din alt stat, în favoarea ONRC, va fi utilizat modelul din Anexa
4. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa oricand pe parcursul derularii
contractului,  in  limita  prejudiciului  creat,  orice  suma sau  sume,  pana la  concurenta  sumei  reprezentând 10% din  valoarea
contractului, pe baza notificarii acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si modul de calcul al prejudiciului.

 
III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:
              Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016

 
III.1.9) Legislatia aplicabila:
a) Legea privind achizitiile nr 98/2016
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro
d)H.G.  nr.395/2016  norme  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea  contractului  de  achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. e)Instructiunea
emisa in aplicarea prevederilor art 179 lit. g) si art 187 alin (8) lit a)din Legea nr. 98/2016 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
partea I, nr. 32/2017. f) Instructiune Nr. 2/2017 din 19 aprilie 2017 emisa în aplicarea prevederilor art. 178 si art. 179 lit. a) si b) din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile ulterioare publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 300
din 27 aprilie 2017. g) OUG nr.107/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor
publice

 
III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:

 
III.2.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii 
 Nu
 Nu-
 Nu--

 
III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:
Nu

 
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 si modalitatea de desfasurare:
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire:
Online

IV.1.1.b) Tipul Procedurii
Licitatie deschisa
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IV.1.3 Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:
Ofertele trebuie depuse pentru: Contract de achizitii publice

 
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 contractele de achizitii publice: Nu

 
IV.2 Informatii administrative

 
IV.2.1 Publicare anterioara privind aceasta procedura
 Nu
Numarul anuntului de intentie din vechiul sistem: -

 
IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare
 Romana
Moneda in care se transmite oferta financiara: : RON

 
IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
4 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4 Prezentarea ofertei
 

IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
Propunerea tehnica va fi  întocmita în conformitate cu solicitarile  din caietul  de sarcini,  acestea fiind considerate minime si
obligatorii. Ofertantul trebuie sa raspunda punctual la toate cerintele cuprinse in caietul de sarcini. Se solicita descrierea detaliata a
modului de indeplinire a cerintelor minime prevazute in caietul de sarcini,prin care sa se demonstreze corespondenta propunerii
tehnice cu toate cerintele prevazute. Fiecare fila va fi numerotata si semnata de catre reprezentantul împuternicit al ofertantului.
Specificațiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezintă cerințe minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performantă,
scop în care soluțiile ofertate în cadrul propunerii tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri superioare.
Propunerea tehnică va fi prezentată după cum urmează:
1) Ofertantul are obligatia de a prezenta organizarea si metodologia privind prestarea serviciilor conform anexa 2 la caietul de
sarcini.
2)Prezentarea modului de îndeplinire a cerințelor funcționale și tehnice solicitate în caietul de sarcini. Ofertantul va prezenta sub
forma tabelara, explicațiile, valorile și documentele doveditoare pentru toate caracteristicile solicitate în caietul de sarcini (matrice de
complianță).Ofertantul va detalia modul în care echipamentele, componentele și produsele software oferite răspund la fiecare dintre
cerințele  enumerate  în  parte,  specificând  în  clar  identificatorul  unic  producător  asociat  fiecărui  echipament,  numărul  de
echipamente ofertate pentru fiecare tip de echipament, configurația, funcționalitățile și opțiunile acestora. Separat, vor fi prezentate
de asemenea și funcționalitățile suplimentare, dacă este cazul. Ofertantul va detalia lista licențelor propuse în propunerea tehnică,
specificând în clar numele licenței de la producător, ediția, producătorul, cantitatea și unitățile de licențiere specifice producătorului,
precum și corelarea acestora cu cerințele caietului de sarcini. Ofertantul va include detalierea modalității de îndeplinire a tuturor
specificațiilor tehnice aferente produselor software de bază/aplicații/echipamentelor hardware, consumabilelor de proces și, după
caz, ale instalațiilor/utilajelor tehnice prevăzute în ofertă, sub formă de fișe tehnice din care să rezulte îndeplinirea cerințelor
funcționale precizate în caietul de sarcini, respectiv documente oficiale care provin de la producători/organisme de certificare și
inspecție/laboratoare de încercare, etc., din care să rezulte modul de îndeplinire a cerințelor, precum și condițiile de vânzare,
garanție și punere în funcțiune. Descrierea procedurii de gestiune a schimbării.
3) Ofertantul va depune prin intermediul SEAP o înregistrare audio-video a sesiunii demonstrative până la data și ora limită de
depunere a ofertelor în anunțul de participare. În cazul în care, din motive tehnice ale sistemului SEAP, demonstrate în mod
corespunzător, nu este posibilă depunerea prin intermediul SEAP, înregistrarea va fi depusă la sediul Autorității Contractante, la
secretariat etaj 8, până la data și ora limită de depunere a ofertelor în anunțul de participare, într-un plic închis (sigilat) iar pe plic se
vor menționa: denumirea Autorității Contractante, procedura de atribuire și denumirea ofertantului.
4) Ofertanții au obligativitatea prezentării pentru fiecare dintre membrii personalului care va face parte din echipa de proiect,
conform poziției de expert pe care este alocat, toate documentele necesare evaluării, în mod ordonat, pentru a facilita procesul de
evaluare;
5) Evidențierea aspectelor care vor face obiectul evaluării tehnice, în conformitate cu factorii de evaluare stabiliți. În acest sens,
ofertantii vor preciza cel putin informatiile referitoare la locul (la nivel de numar pagina, capitol) din cadrul ofertei unde se regasesc
valorile/informatiile/documentele în baza carora se vor aplica factorii de evaluare stabiliti, în conformitate cu criteriul de atribuire
utilizat.
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6) Ofertantul va prezenta o sesiune demo prin care va demonstra performanta solutiei prezentate in raport cu cerintele autoritatii
contractante, conform cerintelor prevazute la punctul. 7 din  caietului de sarcini.
7) În cadrul propunerii tehnice, se va prezenta obligatoriu un grafic de execuție, în format Gantt în care trebuie să includă cel puțin
toate activitățile necesare pentru implementarea cu succes a proiectului, inclusiv dependențele dintre acestea, respectiv rezultatele
acestora. Pentru fiecare activitate a proiectului, se vor menționa resursele umane alocate, precum și nivelul de implicare al fiecărei
resurse în activitățile proiectului (pentru fiecare activitate în parte), precizând fazele/subfazele de bază de realizare a activităților,
evidențiindu-se reperele de referință, succesiunea activităților și numărul de zile/om de implicare în proiect pentru experți
8) Alte informatii considerate semnificative de ofertant pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice.
Propunerea tehnică se va întocmi într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor să permită identificarea
facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în ofertă cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini. Oferta tehnică trebuie să fie
prezentata și într-un format editabil care să permită selectarea textului, copierea acestuia, precum și cu toate referințele (link-urile)
către site-uri în format hyperlink, „gata de click” (în acest sens solicitam prezentarea ofertei tehnice și în format Microsoft Word sau
într-un format care să permită copierea textului către Microsoft Word cu păstrarea formatării acestuia).
Oferta este considerata neconforma daca nu satisface in mod corespunzator cerintele Caietului de Sarcini.
Propunerea tehnica se depune prin mijloace electronice, semnata cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat,
fiind incarcata in sectiunea dedicata a portalului SEAP.
 Nerespectarea tuturor cerintelor minime obligatorii sau a altor cerinte obligatorii atrage automat respingerea ofertei.
 Ofertantii/membrii asocierii si,daca este cazul, subcontractantii, au obligatia de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din
care sa rezulte ca la elaborarea ofertei au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca. In
conformitate cu prevederile alin (1) art. 51 din Legea 98/2016, institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine
informatii relevante din domeniille mediului, social si al relatiilor de munca sunt: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Agentia
Nat iona la  pentru  Protect ia  Mediu lu i  ,  Min is teru l  Munc i i  s i  Just i t ie i  Soc ia le ,  Inspect ia  Munc i i ,  s i te-u l
htt://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html - model din sectiunea formulare - Formular 6.
Propunerea de contract. Propunerea de contract va trebui sa aiba mentiunea “Am citit si suntem de acord fara rezerve cu termenii si
conditiile contractuale prevazute în Sectiunea “Conditii contractuale propuse” din documentatia de atribuire si consimtim ca, în
cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind câstigatoare sa semnam contractul de achizitie publica în conformitate cu
prevederile din documentatia de atribuire”. Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari cu privire la continutul
documentatiei de atribuire si implicit si cu privire la clauzele contractuale obligatorii (ce sunt parte a documentatiei de atribuire).
Astfel, daca un operator economic considera ca anumite clauze ii sunt in defavoare, poate solicita autorității contractante clarificari,
inclusiv  modificarea lor, astfel incat daca aceste clauze vor fi amendate/modificate ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor
economici interesati, inainte de data limita de depunere a ofertelor. Propunerile de Amendamente la clauzele contractuale pot fi
prezentate si odata cu depunerea ofertei urmand ca autoritatea contractanta sa aplice corespunzator prevederile art.137 alin.(3),
lit.b) din HG 395/2016. Astfel, potrivit art.137 alin.(3), lit.b) din HG nr. 395/2016 oferta este considerata neconforma in situatia in care
contine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractanta în cadrul documentatiei de
atribuire,  care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urma, iar ofertantul,  desi a fost informat cu privire la
respectiva situatie, nu accepta renuntarea la clauzele respective”.
Orice referire din cuprinsul prezentei documentații  de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini),  prin care se indică o anumită
atestare/autorizare/certificare, origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de
invenție și/sau o licență de fabricație se va citi și interpreta ca fiind însoțită de mențiunea „sau echivalent”.

 
IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
Ofertantul are obligatia sa prezinte formularul de oferta (Anexa 1) in care se va prezenta pretul total ofertat, in lei, fara TVA, precum
si centralizatorul de preturi (Anexa 2). Propunerea financiară are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată
perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea/entitatea contractantă și asumată de ofertant. La elaborarea propunerii
financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri daca sunt sub efectul unei legi, toate cheltuielile pe care le implica
indeplinirea obligatiilor contractuale cel puțin la nivelul calitativ solicitat prin caietul de sarcini, în marja prețului ofertat.  Pretul in lei
din oferta este ferm si nu poate fi modificat pe toata durata contractului. Valoarea totala a ofertei se cripteaza în SEAP. Formularul
de oferta( Anexa 1) cuprinzand pretul total ofertat, in lei, fara TVA, precum si centralizatorul de preturi (Anexa 2), se depun prin
mijloace electronice, semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, fiind incarcate in sectiunea dedicata
a portalului SEAP, iar continutul acestora este vizibil comisiei de evaluare dupa decriptarea propunerii financiare.  Lipsa formularului
de oferta și a centralizatorului de prețuri reprezinta lipsa propunerii financiare respectiv lipsa actului juridic de de angajare in
contract,  ceea ce atrage incadrarea ofertei  in categoria ofertelor inacceptabile.  In cazul  subcontractarii,  in vederea aplicarii
dispozitiilor art. 218 din Legea 98/2016, ofertantul are obligatia de a cuprinde in oferta valoarea la care se ridica partea/partile din
contract care urmeaza sa fie indeplinite de catre acestia, precum si acordul subcontractantilor cu privire la acest aspect, conform
prevederilor art. 150 alin (2) din HG 395/2016. Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate
pentru indeplinirea contractului de achizitie publica, precum si sa nu se afle in situatia prevazuta la art. 210 din Legea 98/2016, cu
modificarile si completarile ulterioare.

 
IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
„Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant, individual ori in comun cu
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altioperatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire, in
conditiileprevazute de Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertantul depune oferta, elaborata in conformitate
cuinformatiile si  cerintele prevazute in documentele achizitiei,  insotita de documentele sau de documentul unic de achizitie
european,in conformitate cu dispozitiile art. 193—197 din Legea 98/2006 privind achizitiile publice, dupa caz, care demonstreaza
indeplinireacriteriilor de calificare stabilite de autoritatea contractanta.  Toate documentele vor fi semnate cu semnatura electronica
extinsabazata  pe  un  certificat  calificat,  eliberat  de  un  furnizor  de  servicii  de  certificare  acreditat  în  conditiile  legii  a
reprezentantuluilegal/imputernicit si incarcate în SEAP în sectiunile specifice disponibile în sistemul informatic de catre operatorii
economiciînregistrati si numai pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor prevazute în anuntul de participare, conform
prevederilor art.60 din H.G. nr. 396/2016. Avand in vedere integrarea DUAE în  platforma  SEAP, ca facilitate tehnică,  se consideră
că, prin autentificarea  în  SEAP,  acțiunile  autorităților contractante  și  operatorilor  economici  de  completare  a  DUAE  direct  în
SEAP ,respectă prevederile în materie referitoare la obligația utilizării semnăturii electronice  extinse.  Documentele care compun
Oferta vor fi încărcate în secțiunile special dedicate din cadrul sistemului electronic la adresa http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub
prinurmarea pașilor descriși în Manualul de utilizare. Toate certificatele si documentele vor fi redactate în limba romana. Certificatele
si documentele emise in alta limba  vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
  Autoritatea contractanta accepta la momentul depunerii ofertelor "Documentul unic de achizitie european" ( DUAE), careconsta
într-o declaratie pe propria raspundere actualizata, ca dovada preliminara în locul certificatelor eliberate de catre autoritatilepublice
sau de catre terti care confirma ca operatorul economic în cauza îndeplineste urmatoarele conditii: a) nu se afla în niciuna din
situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 b) îndeplineste criteriile privind capacitatea, astfel cum
au fost solicitate de autoritatea contractanta.                 Operatorii economici vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a
procedurii de achiziție publică, DUAE-ul(răspuns)deja configurat de autoritatea contractantă.  DUAE, astfel completat, va putea fi
vizualizat și  analizat de către autoritatea contractantă în secțiunea dedicată acestuia.  Răspunsurile la DUAE ale operatorilor
economici  care participă la procedură vor ficompletate în SEAP în mod direct,  după autentificare,  de către fiecare operator
economic. Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are
subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire în
vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător).
Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului SEAP. La procedura de atribuire
se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală iar ceilalți
participanți completează direct în sistemul SEAP doar DUAE. În vederea evaluării răspunsurilor DUAE ale operatorilor economici,
autoritatea contractantă va vizualiza direct în SEAP ceea ce a completat fiecare participant. Astfel, operatorul SEAP certifică faptul că
datele încărcate ca răspunsuri DUAE sunt completate numai de către utilizatorii de tip ofertant după autentificare și sunt completate
de  către  fiecare  membru  al  ofertantului  (operatoruleconomic  care  se  înscrie  la  procedură  declară  forma  de  participare  –
individuală/în asociere precum și componența iar ceilalți validează că fac parte din acea asociere/componență); Detalii cu privire la
întocmirea DUAE se regăsesc, după autentificarea însistemul SEAP, în secțiunea  „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE
ofertant  publicat de către Agenția pentru Agenda Digitală a României.
 
 Capacitatea tehnică și/sau profesională a  operatorului  economic poate fi   susținută în  conformitate cu art.  182 din Legea
nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic
sitertul/tertii respectivi. Cerințe specifice: DUAE completat de ofertant în care se vor include informatiile cu privire la existenta unei
sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se
ataseaza DUAE si angajamentul ferm ale tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din trebuie sa rezulte modul
efectiv în care tertul/tertii  sustinatori vor asigura îndeplinirea angajamentului (modelele orientative din sectiune formulare -
Formular 3 si  Formular 4. În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi
financiară ori privind capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea
unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător pe a
căror capacitate se bazează ofertantul/candidatul. DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător va include și toate informaţiile care
prezintă relevanţă pentru susţinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul în care operatorul economic îşi
demonstrează situaţia economică şi financiară şi/sau capacitatea tehnică şi/sau profesională invocând şi susţinerea acordată de
către unul sau mai mulţi terţi, atunci operatorul economic are obligaţia de a dovedi autorităţii contractante că a luat toate măsurile
necesare  pentru  a  avea  acces  în  orice  moment  la  resursele  necesare,  prezentând un  angajament  în  acest  sens  din  partea
terţului/terţilor. Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul/candidatul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia
de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor
asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.  În cazul
în care un operator economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară invocând susţinerea
unui/unor terţ/terţi,  operatorul economic şi terţul/terţii susţinător/susţinători vor răspunde în mod solidar pentru executarea
contractului  de  achiziţie  publică..  Răspunderea  solidară  a  terţului/terţilor  susţinător/susţinători  se  va  angaja  sub  condiţia
neîndeplinirii de către acesta/aceştia a obligaţiilor de susţinere asumate prin angajament. Autoritatea contractanta respinge tertul
sustinator propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de
excludere si  solicita candidatului/ofertantului  o singura data înlocuirea acestuia si  prezentarea unui  alt  tert,  cu respectarea
principiului tratamentului egal. La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului
de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei privind capacitatea
tehnica si profesionala.
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     În cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind
capacitatea financiară /tehnica si profesionala 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 completa  direct în SEAP și va prezenta DUAE în care vor
include informaţiile cu privire la modul de îndeplinire a cerinţelor privind capacitatea economică și financiară și capacitatea tehnică
şi profesională. Ofertantul va prezenta contractul/acordul de asociere (modelul orientativ din sectiunea formulare - Formular 2) și
DUAE incluzând informațiile cu privire la existența asocierii, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE.
Contractul/acordul de asociere trebuie să menţioneze că toţi asociaţii işi asumă răspunderea colectivă şi solidară pentru îndeplinirea
contractului.
 
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  conform  secțiunii  IV.4.2  -  Modul  de  prezentare  al  propunerii  financiare,  precum  si  acordul
subcontractantilor cu privire la aceste aspecte (modelul orientativ din sectiunea formulare - Formular 1).  În cazul în care ofertantul
intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi
eventual  subcontractată  şi  va  avea  anexat  acordul  de  subcontractare.  Subcontractanţii  pe  a  căror  capacităţi  se  bazează
ofertantul/candidatul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare
dintre acestia., incluzând toate informaţiile care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se
bazează ofertantul în cadrul procedurii de achizitie. In cazul subcontractantilor pe ale caror capacitati ofertantul nu se bazeaza,
atunci acestia vor prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neincadrarii in motivele de excludere. Conform art, 196 alin. (2) din
Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte
documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor  de calificare,  în conformitate cu
informaţiile cuprinse în DUAE. 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.  În cazul în care din
informațiile şi documentele prezentate nu rezultă că subcontractantul propus are capacitatea tehnică şi profesională necesară
pentru  partea/părţile  din  contractpe care  acesta  urmează să  o/le  îndeplinească  efectiv,   autoritatea  contractantă  respinge
subcontractantul propus şi solicită ofertantului o singură dată înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt subcontractant care să aibă
capacitate tehnică şi profesională necesară pentru partea/părţile din contract pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv.
Autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica inexistenţa unei situaţii de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167  din Legea
98/2016 în legătură cu subcontractanţii propuşi. În cazul în care este identificată o situaţie de excludere, cu aplicarea în mod
corespunzător a dispoziţiilor art. 171 din Legea 98/2016, autoritatea contractantă solicită ofertantului o singură dată să înlocuiască
un subcontractant în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că se află în această situaţie. Documentele justificative care
probează cele asumate în acordul  de subcontractare vor  fi  solicitate doar  ofertantului   clasat  pe primul  loc în  clasamentul
intermediar întocmit linalizarea evaluării ofertelor.
 
Autoritatea contractantă poate cere oricărui ofertant, în orice moment în cursul procedurii, să depună toate sau o parte dintre
certificatele  și  documentele  justificative  solicitate  atunci  când  acest  lucru  este  necesar  pentru  a  asigura  desfășurarea
corespunzătoare a procedurii.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.  
 
Documentele solicitate de la potențialii Ofertanți sunt:
1) Garanția de participare;
2)  DUAE  (răspuns)  de  către  toți  Operatorii  Economici  implicați  în  procedură  (Ofertant  individual,  membru  al  unei
Asocieri,Subcontractant, Terț Susținător);
3) Declaratia pe proprie raspundere privind inexistenta conflictului de interese, completata conform modelului pus la dispozitie
decatre  autoritatea  contractanta  in  sectiunea  Formulare  pentru  toți  Operatorii  Economici  implicați  în  procedură  (Ofertant
individual,membru al unei Asocieri, Subcontractant, Terț Susținător);
4) Acordul de asociere, semnat de toți membrii Asocierii [doar în cazul unei Asocieri];
5) Împuternicire din partea fiecărui membru al Asocierii pentru aceeași persoana, autorizând persoana desemnată să semnezeOferta
și să angajeze Ofertantul în procedura de atribuire [doar în cazul unei Asocieri];
6) Angajament al Terțului Susținător (angajament necondiționat) cu privire la susținerea tehnică și profesională a Ofertantului înceea
ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și/sau profesională și anexele acestuia constând îndocumentele
transmise operatorului economic Ofertant de către terțul/terții susținător/susținători din care rezultă modul efectiv încare aceștia din
urmă asigură îndeplinirea angajamentului de susținere [dacă este cazul];
7) Acordul de subcontractare/Acordurile de subcontractare pentru Subcontractanții cunoscuți la momentul depunerii Ofertei
[dacăeste cazul];
8) Propunerea Tehnică;
9) Propunerea Financiară;
10) Formularul de Ofertă.
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11) Propunerea de contract cu mentiunea “Am citit si suntem de acord fara rezerve cu termenii si conditiile contractuale prevazuteîn
Sectiunea  “Conditii  contractuale  propuse”   din  documentatia  de  atribuire  și  a  clarificărilor/modificărilor/completărilor
ladocumentația de atribuire si consimtim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind câstigatoare sa semnam contractul
deachizitie  publica  în  conformitate  cu  prevederile  din  documentatia  de  atribuire”  sau  cu  propuneri  de  amendamente   la
clauzelecontractuale, după caz . 
 În cazul în care Ofertantul este un Operator Economic Individual și reprezentantul care semnează Oferta este altul decât persoana
desemnată în DUAE ca împuternicită să reprezinte Operatorul Economic pentru scopul acestei proceduri, Ofertantul va prezenta o
Împuternicire scrisă, care va include informații detaliate privind reprezentarea, în original (modelul din sectiunea formulare -
Formular 8).  
În  cazul  unei  Asocieri,  Împuternicirea  scrisă  din  partea  fiecărui  membru  al  Asocierii,  inclusiv  a  Liderului  pentru
aceeașipersoană/aceleași persoane prin care aceasta este autorizată/acestea sunt autorizate în calitate de semnatar/semnatari al/ai
Ofertei să implice Ofertantul (în calitate de Asociere) în procedura de atribuire.    La transmiterea Ofertei în SEAP, separarea
informațiilor  tehnice  de  cele  financiare  și  încărcarea  lor  în  rubricile  special  dedicate  esteobligatorie.    Pentru  vizualizarea
documentelor de atribuire incarcate în SEAP, este necesar ca operatorul economic sa detina/instaleze pe statiade lucru, aplicatia
care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pesite-urile furnizorilor
de semnatura electronica).  
 
Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispoziţiilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes
public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorităţii contractante, autoritatea contractantă are obligaţia de a
nu dezvălui informaţiile din propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost
transmise de operatorii economici indicate şi dovedite de aceştia ca fiind confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal,
secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Caracterul confidenţial se aplică doar
asupra datelor/informaţiilor indicate şi dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate
de un drept de proprietate intelectuală. Ofertantul va elabora oferta, in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si
va indica și dovedi in cuprinsul acesteia ( conform model declaratie din secțiunea formulare), dacă este cazul,  care informaţii din
propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost sunt confidenţiale întrucât sunt:
date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informaţiile
indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de
preţ/cost ca fiind confidenţiale trebuie să fie însoţite de dovada care le conferă caracterul de confidenţialitate, dovadă ce devine
anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile privind obligațiile autorității contractante cu privire la dezvăluirea
informațiilor din propunerea tehnică și/sau propunerea financiară precizate mai sus.
 
 Documentul  care  atesta  constituirea  garantiei  de  participare  va  fi  transmis  in  SEAP  in  format  electronic,  semnat  cu
semnaturaelectronica extinsa.   În masură în care executarea garantiei este conditionată de transmiterea către asigurator/garant a
instrumentului în original, ofertantul va prezenta instrumentul de garantare si în original la adresa prevazuta în cadrul Cap. I.1),
până la data și ora limită dedepunere a ofertei prevăzută în anunțul de participare. În acest caz, neprezentarea și în original a
instrumentului de garantare,constituie temei pentru solicitarea de clarificări conform prevederilor art. 132 alin (3) din HG 395/2016.
     
  Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea si depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costurivor fi
suportate integral de către ofertanti, indiferent de rezultatul aplicării procedurii de atribuire.
  Indiferent  de  momentul  initierii  procedurii  de  atribuire,  autoritatea  contractanta  va  verifica,  inainte  de  incheierea
contractului,respectarea dispozitiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei finantelor
publice. Semnarea contractului este posibila doar in situatia in care se respecta dispozitiile referitoare la angajarea cheltuielilor din
bugetelecare intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. Autoritatea contractanta are obligatia de a anula procedura de
achizitiein conditiile prevazute de lege.

 

Sectiunea VI Informatii suplimentare
 

VI.1 Aceasta achizitie este periodica
 

 Nu
Programul estimat 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
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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 maxim total obtinut la criteriul  la criteriul -Capabilitati solutie tehnica (fiind factorul cu
ponderea cea mai mare). Daca si dupa aceasta departajare exista egalitate se vor departaja dupa punctajul obtinut la criteriul - Pretul
ofertei. 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  obtinut la criteriul Planul de proiect. Daca
si dupa aceasta deparajare exista egalitate se vor departaja dupa punctajul  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.
Informatii cu privire la consultarea pietei. In cadrul proiectului „Sistem electronic integrat al ONRC consolidat şi interoperabil destinat
asigurării serviciilor de E – GUVERNARE centrate pe Evenimente de Viaţă (ONRC V2.0)”, au fost achiziționate serviciile de consultanță
pentru elaborarea Proiectului Tehnic, a Studiului de fezabilitate și a Cererii de finanțare pentru un proiect de tip “Evenimente de viață”,
prin încheierea unui contract cu SECVENTO CONSULTING S.R.L..De asemenea, pentru achiziționarea serviciilor de consultanță și elaborare
a documentației tehnice (proiect tehnic și DDE) cu privire la dotarea cu echipamente și amenajarea a două spații tehnice aferente
Centrului de Date Principal și Centrului de Date Secundar, astfel încât să poată găzdui în condiții de siguranță și de disponibilitate maximă
infrastructura necesară funcționării proiectului «Sistem Electronic Integrat al ONRC consolidat și interoperabil destinat asigurării serviciilor
de  e-Guvernare  centrate  pe  evenimente  de  viață  (ONRC V2.0)»,  a  fost  încheiat  un  contract  cu  TEMA ENERGY  S.R.L.,  având  ca
subcontractant HOMELAND SECURITY SOLUTIONS S.R.L.Informatiile relevante care au fost transmise celor trei operatori economici sau
care decurg din aceasta participare in cadrul procedurii de atribuire, sunt incluse in caietul de sarcini al achizitiei.

 
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; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030084; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti;
Adresa  de  e-mail:  office@cnsc.ro;  Nr  de  telefon:  +40  213104641;  Adresa  web  a  sediului  principal  al  autoritatii/entitatii
contractante(URL) www.cnsc.ro; 

 
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. 8 alin (1) lit. a) 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,; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030837; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucureşti;
Adresa  de  e-mail:  onrc@onrc.ro;  Nr  de  telefon:  +40  213160809;  Adresa  web  a  sediului  principal  al  autoritatii/entitatii
contractante(URL) www.onrc.ro; 
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