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Georgeta ri~~,
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Referat de necesitate
privind asigurarea continuitatii serviciului de informare electronică privind legislaţia şi
jurisprudenta
Având În vedere că la data de 31.03.2013 expiră valabilitatea contractului de furnizare şi

actualizare a produsului informatic WOLTERS KLUWER SRL, vă rugăm să aprobaţi demararea unei
proceduri de achizitie pentru asigurarea continuitatii serviciului,

Având in vedere că valoarea estimată a produselor similare nu depăşeşte echivalentul În lei a
15.000 euro, fără ŢVA, propunem ca achizitionarea serviciului sa se faca prin cumparare directa, in baza
prevederilor art, 19 din OUG 34/2006, cu modificările si completări le ulterioare,

Încheierea unui abonament pentru acest produs informatic va asigura În continuare posibilitatea de
a fi la curent cu prevederile legale din diverse domenii de activitate, intr-un timp cit mai scurt si cu efort minim,
fapt necesar pentru desfăşurarea În bune condiţii a activităţii, având În vedere specificul activităţii ONRC şi
ORCŢ,

Cantităţi le de servicii:
- 150 utilizatori ce vor fi conectati la server-ul ONRC
- 10 utilizatori monopost.
- 10 utilizatori on-line .

Pentru cei 170 utilizatori se va accepta si acces on-Iine, in cazul in care sistemul informativ al
prestatorului nu permite fumizarea monopost a informatiei. Ofertantul va prezenta modul de accesare si
utilizare al sistemului informatic, conditia fiind ca acesta sa permita vizualizarea simultana a continutului
legislativ de catre toti cei 170 utilizatori.

Serviciile vor fi asigurate până la data de 31.12.2013, cu posibilitate de prelungire pe o perioadă de
maxim 4 luni, În funcţie de necesităţile onrc şi de fondurile ce pot fi disponibilizate cu această destinaţie,

Valoarea estimată lunara a serviciului, pentru aceleasi conditii contractuale, este de 1500 lei, fără
TVA , astfel că valoarea totală a contractului, incluzând şi perioada de prelungire, este de 19500 lei, fără
TVA, reprezentând echivalentul În lei a 4471,24 euro, fără TVA, calculată la cursul BNR comunicat pentru
data de 05,03.2013,1 euro = 4,3612 Iei.

Durata initiala a contractului se va stabili in functie de fondurile bugetare ce pot fi alocate la aceasta
data, urmand ca, in urma rectificarilor bugetare, acesta sa fie prelungit prin acte aditionale pentru toata
perioada solicitata prin procedura de achizitie.

Valoarea estimată a contractului a fost determinată pe baza valorii contractului aflat În vigoare, la
care s-a adăugat o creştere de 16%, pentru acoperirea eventualelor costuri suplimentare.

Pentru alegerea prestatorului, se va organiza o selecţie de oferte, invitaţia de participare urmând a
fi transmisă către mai mulţi operatori economici care au În obiectul de activitate prestarea acestui serviciu.
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INVITAilIE DE PARTICIPARE
LA PROCEDURA ORGANIZATA DE ONRC PENTRU ACHIZITIONAREA UNUI SERVICIU DE INFORMARE

ELECTRONICA LEGISLATIVA.

Către,

FAX:

1. Ministerul Justiţiei-Oficiul Naţional al Registrului Come~ului, cod fiscal 14942091, cu sediul în Bucureşti, B-dul
Unirii nr. 74, bl. J3b, tronson 11+111,sector 3, tel: 316.08.04, fax: 316.08.03, E-mail onrc@onrc.ro, organizează
procedura cumparare directa in vederea achizitionarii serviciului de informare electronica legislativa.
2. Temei legal: Prevederile art. 19 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Locul prestării serviciilor: la sediul Oficiului NaOionalal Registrului Comeroului si la sediile oficiilor registrului
comertului de pe langa tribunale.
4. Cantitatea de servicii: serviciile vor fi prestate pentru un număr de 160 utilizatori monopost din cadrul ONRC si
ORCT Oi10 utilizatori on-line. Pentru cei 160 utilizatori se accepta si acces on-Iine, in cazul in care sistemul
informativ al prestatorului nu permite furnizarea monopost a informatiei.
5. Durata contractului de servicii: serviciile vor fi asigurate incepand cu data de 01.04.2013 Oipână în data de

31.12.2013, cu posibilitate de prelungire pe o perioada de maxim 4 luni, in functie de necesitatile autoritatii
contractante si de fondurile ce pot fi disponibilizate cu aceasta destinatie. Durata initiala a contractului se va stabili
in functie de fondurile bugetare ce pot fi alocate la data semnarii, urmand ca, in urma rectificarilor bugetare, acesta
sa fie prelungit prin acte aditionale pentru toata perioada solicitata prin procedura de achizitie.
6.Termenullimită de primire a ofertelor: 18.03.2013, ora 10:00.
7.0fertele se vor transmite/depune la sediul organizatorului: Oficiul Naţional al Registrului Come~ului cu sediul în
Bucureşti, Bdul Unirii nr, 74, sector 3, bl. J3b, tronson 11+111,etajul 8, Cam 8.0.
8. Limba de redactare: limba română.
9. Şedinţa de deschidere va avea loc la sediul Oficiului Naţional al Registrului Come~ului din Bucureşti, Bdul Unirii
nr. 74, sector 3, bl. J3b, tronson 11+111,etajul 6 (Direcţia Economică), cu reprezentanţii împuterniciţi ai ofertantului,
în ziua de 18.03.2013, ora 11:00.
10. Valoarea totală estimată a contractului este de 19500 lei, fără TVA, respectiv 4471,24 euro, fără TVA,
calculată la cursul BNR comunicat pentru data de 05.03.2013, 1 euro = 4,3612 lei, incluzând Oiperioada maximă

de prelungire (1500 lei, fără TVAIlună x 131uni = 19500 lei, fără TVA).
11. Sursa de finanţare a contractului care urmează să fie atribuit: fonduri bugetare.
12. Pentru participarea la procedura ofertantul are obligaţia de a prezenta următoarele documente:
a) Scrisoarea de înaintare (Anexa 1)
b) Împuternicirea (Anexa 2). Oferta trebuie să fie însoţită de împutemicirea scrisă prin care semnatarul ofertei este
autorizat să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.
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c) Informatii generale (Anexa 3).
d) Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta (Anexa 4), care va contine pretul total ofertat pentru prestarea
serviciilor/lună, fără TVA, exprimat În lei, fără TVA, precum Oicentralizatorul de preouri (Anexa 5) În care Ofertantul
va prezenta preturile unitare ale serviciilor si pretul total. Oferta are caracter ferm si obligatoriu din punctul de
vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate, precum si in cazul prelungirii. Oferta castigatoare stabilita
de catre comisia de evaluare va fi oferta cu cel mai scazut pret, dintre ofertele admisibile
e) propunerea tehnică: Ofertantul are obligatia de a prezenta o descriere detaliata a caracteristicilor tehnice si
functionale a serviciului, prin care sa demonstreze conformitatea acestora cu toate cerintele din caietul de sarcini.
Pentru aceasta, propunerea tehnica se va intocmi astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei
propunerii tehnice cu toate specificatiile tehnice prevazute in Caietul de sarcini (Anexa 6).
13 Documentele prevăzute la pc!. 12 se vor prezenta În plic Închis, sigilat rn marcat În mod vizibil cu următoarele:

"Oficiul NaUional al Registrului Comer1lului,Bd. Unirii nr. 74, bl. J3b, Tronson 11+111,Sector 3, Bucureşti. Ofertă
pentru atribuirea contractului de servicii de informare electronică legislativă.
14. Criteriul de atribuire: preDulcel mai scăzu!. In cazul În care, În urma stabilirii clasamentului final conform
criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, se va
solicita reofertarea În plic Închis, numai daca acele oferte au pretul cel mai scazut si nu se poate adjudeca oferta
câstigatoare.
15. Perioada de timp În care ofertantul trebuie să Îşi menţină oferta valabilă: 60 zile.

Silvia Claudia Mihalcea

Director General
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Anexa 6

CAIET DE SARCINI

Cerinte minime obligatorii

a) Prestatorul are obligaoia de a pune la dispoziOiabeneficarului o bază de date În scopul consultări!

următoarelor tipuri de informaOii:

1. LegislaOiacompletă Oiactualizată a României.

2. Documente ale Uniunii Europene( LgislaOie, LegislaOie Complementară, Tratate, Acorduri

internaOionale,JurisprudenOă},integral În limba română.

3. Un numar de minim 2 reviste cu caracter juridic reprezentative pentru piata romaneasca de profil

(ex: Pandectele Romane, Dreptul, Curierul Judiciar, Revista Romana de JurisprudenOă,etc.)

4. Practică judiciară

5. Modele de documente

b} CantităOilede servicii:

- 150 utilizatori ce vor fi conectati la server-ul ONRC

- 10 utilizatori monopost.

- 10 utilizatori on-line .

Pentru cei 160 utilizatori se accepta si acces on-line, in cazul in care sistemul informativ al prestatorului

nu permite furnizarea monopost a informatiei. Ofertantul va prezenta modul de accesare si utilizare al

sistemului informatic, conditia fiind ca acesta sa permita vizualizarea simultana a continutului legislativ de

catre toti cei 170 utilizatori,

c} Produsul informatic si tehnologia necesara consultarii documentelor va fi pusă la dispoziOieÎn preoul

contractului de prestator, oi se va supune legislatiei in vigoare privind dreptul de autor, putând fi folosite

numai În scop informativ.

d) Plata serviciului se va face lunar, În termen de 30 zile de la primirea facturii de către beneficiar.

e) Prestatorul de obligă să asigure În preoul ofertei, pe toată perioada de valabilitate a contractului,

suportul tehnic necesar pentru remedierea disfuncOionalităOilorce pot apare În funcOionarea produsului

informatic Oi/saua serviciilor aferente acestuia.

fj Prestatorul are obligaOia de a prezenta În cadrul propunerii tehnice un manual de utilizare a

produsului informatic. De asemenea, se va pune la dispozitia utilizatorului un sistem de HELP pentru a oferii

informatii suplimentare in orice etapa a consultarii produsului.
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g} Serviciul va permite vizualizarea simultană a cel puOin2 acte pe ecran.

h) Serviciul informatic va fi activat la data de 01.04.2013, pe baza licenoeide utilizare pusă la dispoziOie
de prestator.

i} Prestatorul are obligaOiade a actualiza serviciul infonmativ În fiecare zi lucrătoare. LegislaoiaUE se va

actualiza În cel mult 5 zile lucrătoare de la data publicării În JOUE.

j} Pentru fiecare act se va prezinta: titlul actului, textul integral, forma actualizata la zi, care include in

text toate modificarile efectuate asupra actului, formele anterioare, care includ in text modificarile efectuate

asupra actului pana la o anumita data, cuprinsul actului, conexiuni cu acte anterioare, conexiuni cu acte

ulterioare, jurisprudenta aferenta actului.

k} Criteriile de cautare: domeniu/subdomeniu, numar act, tip, emitent, data emiterii, data publicarii, data

intrarii in vigoare, Monitorul Oficial in care a fost publicat actul respectiv, cuvinte in titlu sau cuvinte in text.,

cu posibilitatea cautarii după mai multe criterii simultan pentru a oboine găsirea rapidă Oiun rezultat cât mai

apropiat de ceea ce se doreote.

I} Beneficiarul va avea posibilitatea să preia in orice editor sau program WINDOWS fragmente dintr-un

act sau chiar un act integral, astfel Încat sa aiba posibilitatea de a insera aceste paragrafe/documente intr-

un document propriu.

m} Serviciul va fi disponibil 24h/24h, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an;

AUTORITATEA CONTRACT ANTA

O~inalul estasemnalde
Directorul Ganeral



Anexa 3

OFERTANTUL:
(Denumire)

Informaţii generale

1. Denumirea:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:
Fax:
Telex:
E-mail:

5. Certificatul de înregistrare: (numărul, data şi locul de inregistrare)

6. Nr. cont.. deschis la Trezoreria .
7. Obiectul de activitate, pe domenii:

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
8. Birourile filialelorlsucursalelor locale, dacă este cazul:

(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

Data completării:

Denumire reprezentant
(semnătura autorizată)



Anexa 2

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)
IMPUTERNICIRE

Subscrisa (nume/denumire), cu sediul in
................................... (adresa operatorului economic), inmatriculată la Registrul Comertului sub
nr , CIF , atribut fiscal ,reprezentată prin , in calitate de
..................................... , imputernicim prin prezenta pe DI/Dna , domiciliat in
................................................... , identificat cu B.I.lC.I. seria , nr , CNP
............................... , eliberat de , la data de , avand functia de
...................................................... , să ne reprezinte la procedura de atribuire
....................••••.•.• (se va completa cu denumirea contractulUi), organizată de in scopul
atribuirii contractului.

In indeplinirea mandatului său, imputernicitul va avea următoarele drepturi şi obligatii:
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa in legătură cu participarea la
prezenta procedură;
2. Să participe in numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe
parcursul si/sau in urma desfăsurării procedurii.
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare in timpul desfăsurării
procedurii.

Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei
cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

SC .
reprezentată legal prin

(Nume, prenume)

(Specimenul de semnatura al
(Functie)
persoanei imputemicite)

(Semnătura autorizată şi stampila)

Notă: Împuternicirea va fi însotită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite



OFERTANTUL:
(Denumire)

Formular de ofertă

Către Oficiul Naţonal al Registrului Come~ului

Anexa 4

nr. 1 .

1. Examinând documentaţia pentru atribuirea contractului, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
...... (denumirea oferlantului), ne oferim ca, În conformitate cu
prevederile şi cerinţele cuprinse În documentaţia mai sus menţionată să prestăm
.............................................. (denumirea serviciilor), pentru un pret de (suma in
litere si in cifre)lei/luna, fara TVA, la care se adauga lei, TVA, reprezentand echivalentul
a euro, fara TVA, calculat la cursul BNR din data de 05.03.2013,1 euro = 4,3612 Iei.

2. Ne angajăm ca, În cazul În care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să punem În funcţiune
serviciile incepand cu data de .

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de (durata În litere şi În cifre)
zile, respectiv până la data de (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi
acceptată oricând Înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la Încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, Împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor
constitui un contract angajant Între noi.

5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o
puteţi primi.

6.

În calitate de (calitatea oferlantului), legal autorizat să semnez oferta
pentru şi În numele (denumirea oferlantului).

Data completării:

SC .
Reprezentant

(semnătura autorizată)



Anexa 5.

Centralizator preturi

Nr. Denumirea cantitate Pret unitar, Pret total, Valoare
Crt serviciului lei Îară IVA lei, rară IVA

IVA
I Servicii de informare 160

electronica legislativa
monopost (sau on-
line daca sistemul
permite numai
aceasta solutie) .

2 Servicii de informare 10
electronica legislativa

TOTAL

Data SC .
Numele si prenumele .

Semnatura si stampila
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