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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA
Denumire o ciala: AUTORITATEA NAVALA ROMANA
Adresa: Strada Incinta Port, Nr. 1


CIF: 11055818

Tara: Romania

Tel: +40 372419810 Fax: +40 241616229 E-mail: rmusat@rna.ro
Raluca Alina Musat In atentia: : Raluca Alina Musat

Punct(e) de contact:

ANUNT



Denumire contract:
Servicii de consultanta si expertiza tehnica in domeniul digitalizarii serviciilor publice

Data limita depunere oferta:
05.04.2021 11:04

Tip anunt:
Cumparari
directe

Tip
contract:
Servicii

Cod si denumire CPV:
72600000-6 - Servicii de asistenta si de
consultanta informatica (Rev.2)

Valoare
estimata:

Caiet de
sarcini:

130.000,00
RON

Caiet de
sarcini.pdf

Descriere contract:
Servicii de consultanță și expertiză tehnică în domeniul digitalizarii serviciilor publice necesare pent
ru implementarea proiectului ”Creșterea capacității administrative a Autorității Navale Române pen
tru reducerea birocrației pentru cetățeni și mediul de afaceri” cod SIPOCA 697/MySMIS2014+ 12996
8.

Conditii referitoare la contract:
Conform contract de servicii - proiect de contract atașat. Se va transmite completat Formular 7 - DE
CLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIȚIILOR CONTRACTUALE

Conditii de participare:
1. Ofertantul nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 9
8/2016 privind achizițiile publice cu modif. și complet. ulterioare. Se vor prezenta: Formularele 1, 2,
3. 2. Ofertantul nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59 și 60 din Legea nr. 98/20
16 privind achiziţiile publice, cu modif. şi complet. ulterioare. Se va prezenta: Formularul 4 3. Oferta
ntul va prezenta Certi catul Constatator emis de O ciul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunal
ul teritorial, din care să rezulte că activ. principală/secundară autorizată pe care o desfășoară confo
rm codi cării CAEN corespunde obiectului contractului, spre exemplu activități de consultanță în te
hnologia informației/ alte activități de servicii privind tehnologia informației s.a., și care să conțină i
nformații reale/actuale la momentul prezentării. 4. Ofertantul va depune o declarație prin care se a
ngajează să nu participe la licitația privind implementarea sistemului informatic al cărui caiet de sar
cini îl întocmește, atât el cât și personalul utilizat pentru prestarea serviciilor, cât și orice angajator a
l respectivului personal utilizat pentru prestarea serviciilor. Orice ofertă depusă care încalcă aceste
prevederi nu va acceptată 5. Ofertantul trebuie să facă dovada ca a prestat corespunzător în ulti
mii 3 ani, împliniți la data term. limită pentru dep. ofertei, servicii de consultanță și expertiză tehnic

ă în domeniul guvernării electronice sau digitalizării serviciilor publice ce au vizat implem. de sist. in
formatice care asigură accesul online la servicii publice, la nivelul a minim 2 contracte, având o valo
are per proiect similară cu valoarea prezentului Contract sau mai mare. Prin servicii prestate coresp
unzător se înțelege servicii recepționate la nalizarea prestării, dovedită prin prezentarea urm. do
c.: copie ctr./certi cate/procese verbale de recepție / doc. constatatoare / recomandări emise sau c
ontrasemnate de bene ciarii nali
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Informatii suplimentare:
Modul de prezentare al ofertei: 1) Prop. teh. se va prezenta astfel: a) Formular cadru prop. teh. - for
mular model, incluzând toate info. solicitate; Ofertanții vor întocmi prop. teh. într-o manieră organi
zată care va cuprinde toate info. relevante privind abordarea propusă de ofertant pentru execuția c
tr. Speci cațiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezintă cerințe minimale referitoare la nivel
ul calitativ, tehnic si de performantă, scop în care soluțiile ofertate în cadrul prop. teh. pot face refer
ire la atingerea unor niveluri calitative superioare. Durata de valabilitate a ofertelor: minim 30 zile.
b) Se va prezenta declaratia pe proprie raspundere privind respectarea legislatiei privind conditiile
de mediu, social si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de îndeplinire a contractului de s
ervicii ( Formular Model) 2) Prop. n. va exprimata exclusiv in Lei, fara TVA cu 2 zecimale, si se va
prezenta astfel: a) Opis prop. n. b) Formularul de ofertă, incluzând toate info. solicitate (Formular F
O - Model) c) Centralizator prop. nanciara (Anexa nr.1 la FO) d) Ofertantul va elabora prop. nanci
ară astfel încât aceasta să furnizeze toate info. necesare cu privire la diversele condiții nanciare și
comerciale legate de formarea prețului ofertat, astfel încât să se poată proba asigurarea realizării t
uturor activităților, cel puțin la nivelul calitativ solicitat prin caietul de sarcini, în marja prețului ofert
at. Se va completa Decl. privind fundamentarea econ. a modului de formare a preţului ofertat (Ane
xa nr.2 la FO). Pe portalul ANR, în secțiunile Anunțuri/Invitații si Proiecte/POCA sunt postate formul
arele în format editabil și toate solic. de clarif. / răspunsurile aferente cu privire la această achiziție.
Relații suplimentare la numărul de telefon +40 372.419.878 - persoana de contact Dobre Georgian
a, SIAPA. Ofertele se vor transmite pe adresa de e-mail gdobre@rna.ro până la data limită de depun
ere a ofertelor, respectiv 05.04.2021.
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