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ANUNT

Denumire contract:

Extindere funcționalități sistem informatic Gestiunea Personalului Navigant (PNG)

Data limita depunere oferta:

31.08.2020 15:45

Tip
anunt:

Cumparari
directe

Tip
contract:

Servicii

Cod si denumire CPV:

72212900-8 - Diverse servicii de
dezvoltare de software si sisteme
informatice (Rev.2)

Valoare
estimata:

40.336,00
RON

Caiet de
sarcini:

Caiet de
sarcini+Model
Ctr.+Formularesemnat.pdf.p7s

Descriere contract:
Obiectul contractului il constituie prestarea serviciilor de „extindere funcționalități sistem informatic Gestiunea Personalul
ui Navigant (PNG)” conform caietului de sarcini atașat.

Conditii referitoare la contract:
Conform contract de servicii - proiect de contract atașat. Se va transmite completat Formular 4 - DECLARAŢIE DE ACCEPT
ARE A CONDIȚIILOR CONTRACTUALE.

Conditii de participare:
1. Ofertantul are obligația de a prezenta în cadrul ofertei dovada capacității de exercitare a activității profesionale (forma
de înregistrare și obiectul de activitate), prin prezentarea certif. constatator emis de Oficiul National al Registrului Comerț
ului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echiv., emise în conf. cu legislația aplicabilă în țara de rezidența, î
n limba în care a fost emis, însoțit de traducerea autorizată în limba română. Operatorul economic trebuie să aibă în obie
ctul de activitate, principal sau secundar autorizat (conf. art. 15 din Legea nr. 359/2004, cu modif. și complet. ult.), coresp
ondent al obiectului prezentului contract. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/valabile la m
omentul prezentării acestuia. În cazul unei asocieri, se vor prezenta doc. pentru fiecare dintre membrii asocierii pentru pa
rtea de contract pe care o realizează. Pentru îndeplinirea cerinței este suficient ca obiectul de activitate al fiecărui membr
u să fie în concordanță cu partea din ctr. pe care o va realiza. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți
susținători care completează informațiile aferente situației lor. 2. Operatorul economic sau membrii grupului va/vor prez
enta: lista principalelor servicii similare prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea va
lorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați. Ofertantul trebuie să demonstreze că a prestat în ultimii 3 ani servicii
similare cu cele care fac obiectul viitorului ctr. de achiz. publică, la nivelul unuia sau mai multor contracte. Prin servicii sim
ilare se înţelege dezvoltare/realizare software. Ultimii 3 ani se calculează prin raportare la termenul limită pentru depuner
ea ofertelor cu aplicarea corespunzătoare a Instrucțiunii ANAP nr. 2/2017 (art.13). Se vor lua în considerare numai servicii
le prestate în acest interval pentru care se poate face dovada recepţionării.

Criterii de atribuire:

Oferta desemnată câstigătoare va fi stabilită pe criteriul "pretul cel mai scazut", cu respectarea tuturor cerintelor din caiet
ul de sarcini.

Informatii suplimentare:
Modul de prezentare al ofertei Documentele solicitate de la potențialii ofertanți sunt: 1) Certificatul Constatator emis de
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul teritorial, din care să rezulte că activitatea principală/secundară auto
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14:45 reale/actuale la momentul prezentării, sau, în cazul ofertanților străini, documente echivale
nte emise în țara de rezidență. 2) Lista principalelor servicii similare prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult
ultimii 3 ani 3) Propunerea financiara: Formularul de ofertă + Centralizator de preturi (Anexa nr. 1 la FO) detaliat conform
specificatiilor prevazute in caietul de sarcini 4) Propunerea tehnica conform cerințelor prevazute in caietul de sarcini Dura
ta de valabilitate a ofertelor: 30 zile. Pe portalul ANR, în secțiunea Anunțuri/Invitații sunt postate formularele în format ed
itabil și toate solicitările de clarificări / răspunsurile aferente cu privire la această achiziție: https://portal.rna.ro/informarepublic%C4%83/achizi%C8%9Bii-publice/anunturi-invitatii. Toate documentele solicitate vor fi depuse în copie, cu specific
ația “conform cu originalul“ sau în original dacă sunt eliberate prin mijloace electronice. Orice ofertă prezentată, care se a
bate de la prevederile specificatiilor tehnice, va fi luată în considerare numai in masura în care propunerea tehnica presu
pune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerintelor minimale din prezentul anunt. Relații suplimentare la num
ărul de telefon +40 372.419.878 - persoana de contact Dobre Georgiana, Serviciul Investiții-Achiziții Publice, Adm.

