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1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectivul general al proiectului propus este in conformitate cu obiectivul general al
Programului Operational Sectorial – Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE),
tintind cresterea productivitatii si dezvoltarea durabila a companiei.
Proiectul companiei S.C. NEST-C.M. COM S.R.L se incadreaza in operaţiunea „Sprijin
pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri”, in cadrul careia se va
solicita finanţarea unor sisteme de urmarire si localiare a vehiculelor, de monitorizare a
parametrilor de functionare a vehiculelor si echipamentele imbarcate aferente.
Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea eficacitatii si competitivitatii
companiei S.C. NEST-C.M. COM S.R.L.
Obiectivele specifice propuse in cadrul proiectului de fata se inscriu in linia definita in
obiective specifice aferente Axei prioritare 3, de valorificare a potentialului TIC in
cadrul firmelor private din Romania in scopul cresterii competitivitatii acestora.
In acest fel, obiectivele proiectului „Cresterea competitivitatii prin IT&C” se incadreaza
atat in obiectivul specific al axei 3, de „sprijinire a competitivitatii si valorificarii
potentialului TIC” din cadrul companiilor romanesti, cat si in obiectivul general al POS
CCE de „crestere a productivitatii intreprinderilor romanesti, cu asigurarea principiilor
dezvoltarii durabile si reducerea decalajelor fata de productivitatea la nivelul Uniunii
Europene, astfel incat Romania sa atinga, pana in 2015, un nivel de aproximativ 55% din
valoarea medie a productivitatii Uniunii Europene.”

Coduri CPV:
48600000-4: Pachete software pentru baze de date si operare
80533100-0: Servicii de formare in informatica (Rev.2)
38112100-4 Sisteme de navigare si de pozitionare globala (GPS sau echivalente)
34970000-7 Echipament de monitorizare a traficului
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2. TERMINOLOGIE (DEFINITII SI ABREVIERI)
In sensul prezentului caiet de sarcini termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele
semnificatii:
AC - Autoritatea Contractanta, S.C. NEST-C.M. COM S.R.L;
Proiect – prin Proiect se intelege servicii si produse informatice integrate;
Prestator - persoana juridica publica sau privata cu care AC Incheie un contract de prestari
servicii si furnizare echipamente si care este responsabila de implementarea eficienta a
activitatilor Proiectului in conformitate cu prevederile contractului.
3. NECESITATEA REALIZARII ACHIZITIEI
3.1

Situatia actuala

3.1.1 Fluxuri actuale
Societatea S.C. NEST-C.M. COM S.R.L nu detine un sistem informatic unitar, operatiunile
din cadrul companiei se desfasoara descentralizat fiind executate individual de catre fiecare
departament in parte, rezultatele financiare fiind apoi colectate de departamentul financiar –
contabil. Provocarea lansata a fost implementarea unor sisteme de urmarire si localiare a
vehiculelor, de monitorizare a parametrilor de functionare a vehiculelor si echipamentele
imbarcate aferente, care sa unifice si sa fluidizeze procesele, facilitand accesul in timp real la
informatiile necesare.
Necesitatea acestui proiect este determinat si de conditiile actuale ale pietei, deoarece intr-o
economie moderna, promtitudinea, seriozitatea si executarea impecabila a produselor si
serviciilor reprezinta un puternic impact asupra competitivitatii intreprinderilor.

3.1.2 Infrastructura actuala
In prezent, compania dispune de urmatorul echipament TIC:
Titu
Popesti

Ganeasa

Pitesti

Ciorogarla

(mobila)

Mogosoaia

Total

Statii de lucru
AMD

7

2

3

Intel

10

3

4

6

0

2

Portabile
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Imprimanta Laser

7

2

4

2

1

1

Imprimanta
Cerneala

3

Multifunctional

1

1

1

1

1

Matriciala

1

1

1

1

1

Copiator volum
mediu

1

UPS

9

Switch-uri

3

Router simplu

3

Server

1

1

Router

2

2

17
3

1

6
5
1

2

1

1

12

1

4

1

5

Productia este realizata cu ajutorul a 6 statii de betoane. Pentru transportul marfii, societatea
dispune de 32 mixere repartizate la cele 6 statii, iar pentru pomparea betonului sunt folosite 7
pompe repartizate de asemenea pe cele 6 statii.
Comenzile de la clienti sunt primite telefonic sau in scris pe fax sau email. Acestea sunt
preluate de agentii de vanzare sau de sefii de statie.
In comanda se specifica numele clientului, locatia santierului, ora la care va incepe lucrarea,
tipul betonului, cantitatea dorita, intervalele de timp la care se doreste livrarea si daca este
necesara prezenta pompei.
Planificarea si urmarirea livrarilor pe o statie este realizata de seful de statie. Acesta trebuie sa
tina cont de capacitatea de productie a statiei, vehicule disponibile, necesar materii prime,
locatia santierului, ritmul de turnare dorit de client, conditiile de trafic, daca turnarea se face
cu pompa sau nu.

3.2 Situatia preconizata
Dezvoltarea sistemului urmareste cu precadere descentralizarea şi optimizarea fluxurilor de
lucru, precum si o mai bună gestionare a resurselor umane si materiale implicate in acest
proces.
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Sistemul se va fi format din doua componente majore: Front Office format in esenta de
echipamentele de achizitie de date si comunicatii radio si Back Office ce inglobeaza
echipamentele de receptie,stocare si prelucrare date precum si liantul acestora reprezentat de
componenta software.
Componenta software din Front Office va fi resposabila de:
•

achizitia datelor de la echipamentele imbarcate;

•

impachetarea si transmiterea datelor achizitionate catre Back Office in mod sincron cu
o frecventa bine determinata si asincron la schimbarea starilor semnalelor
monitorizate;

•

securizarea datelor si a conexiunilor de comunicatie;

Componenta software din Back Office va fi resposabila de:
•

mentinerea continua a comunicatiei de date cu echipamentele de achizitie prin
conexiuni TCP/IP;

•

interpretarea datelor receptionate si salvarea acestora intr-un mediu de stocare bine
determinat reprezentate de o baza de date relationala;

•

interfatarea sistemului cu utilizatorii prin intermediul paginilor WEB;

•

exportul de date catre alte sisteme in formate standard;

4. DESCRIEREA PROIECTULUI
4.1

Obiectivul general

Conform OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor
de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; si
Procedurii simplicate aplicabila beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente
structurale, obiectivul convergenta - Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea
eficacitatii si competitivitatii companiei prin reorganizarea proceselor pe baza unui sistem
informatic modern – dezvoltarea unor sisteme de urmarire si localiare a vehiculelor, de
monitorizare a parametrilor de functionare a vehiculelor si echipamentele imbarcate aferente,
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4.2

Rezultatele asteptate
Rezultatele asteptate se refera in principal la urmatoarele aspecte:
•
•
•

•

Reducerea costurilor datorita cresterii eficientei, care va putea duce la atingerea unei
creşteri anuale de 8-10%.
Imbunătăţire majoră a calităţii serviciilor oferite clienţilor.
Acordarea de servicii prompte catre clienti,un proces de planificare mai rapid al
productiei si al livrarilor, mai transparent si mai exact prin intermediul unui sistem de
comunicare mai bun între departamentele companiei, transmiterea informaţiilor între
angajaţi, respectiv între managementul societăţii şi angajaţi devenind mult mai simplă.
Acest aspect va duce la o monitorizare mai buna a activitati angajaţilor şi va fi
descoperita mai uşor o eventuală lipsă de resurse umane.
Managementul eficient al flotei de vehicule si o mai buna gestionare a resurselor (
soferi, masini) prin:
o
o
o
o

•
•
•
•

planificarea optima a rutelor;
proiectarea eficienta a incarcaturii;
respectarea termenelor limita de livrare/ridicare;
optimizarea traseelor de transport( prin intermediul sistemului de urmarire si
localizare).

Reducerea numarului de kilometri parcursi si a consumului de carburant
Reducerea costurilor operationale ca urmare a reducerii timpului si distantelor de
condus si a timpului alocat activitatii de planificare;
Cresterea productivitatii prin utilizarea eficienta a resurselor ;
Managementul eficient al parametrilor de functionare a utilajelor care vor duce la :
o
o
o
o

cresterea eficientei
scaderea consumului combustibilului
scaderea cantitatii de noxe eliminate ,
trimiterea de informatii in timp real catre serverul central.

4.3 Descrierea componentelor software
Cerintele tehnice si functionalitatile sistemului sunt descrise mai jos.
4.3.1

Functionalitati si cerinte generale

Integrarea intr-un sistem ERP a unor sisteme de urmarire si localizare a vehiculelor, de
monitorizare a parametrilor de functionare a vehiculelor astfel incat sa se implementeze un
sistem de gestiune integrata a proceselor de afaceri specifice companiei. Astfel se va oferi
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suport de gestiune si coordonare a diferitelor structuri si procese din companie, in vederea
realizarii obiectivelor de afaceri. Sistemul se va adresa departamentelor de achizitii, comenzi,
productie, financiar-contabil, logistica si stocuri. Informatia va fi operata o singura data, intr-o
singura baza de date si va fi accesibila oricarui modul caruia ii este necesara. Astfel se vor
economisi resurse, se va diminua probabilitatea de a comite erori de operare, se va facilita
accesul la informatie de ultim moment.

4.3.2

Comunicatia in sistem

Comunicatia in cadrul sistemului trebuie realizata astfel:
o comunicatia fixa la nivelul centrelor operationale de productie prin utilizarea unui
VPN(din engleza virtual private network) bazat pe reteaua publica de internet utilizata
in prezent de catre companie;
o comunicatia mobila radio intre echipamentele ce vor fi instalate pe vehicule si serverul
central de date prin utilizarea infrastructurii unui operator de telefonie mobila folosind
un apn dedicat. Toate echipamentele vor folosi IP-uri fixe.

4.3.3 Sisteme software principale
Functionalitati generale:
o Datele rezultate trebuie să fie consecvente;
o Standardizarea datelor si acuratete la nivel de intreprindere pentru a obtine cele mai
bune practitici din domeniul constructiilor
o Personalizarea solutiei la specificul societatii;
o Furnizeaza functionalitati pentru interactiunea cu alte module;
o Reducerea costurilor operationale;facilitarea managementului operatiunilor curente
utilizand rapoartele standard furnizate de catre ERP.
o Cresterea nivelului de onorare a comenzilor prin automatizarea lantului de preluare a
comenzilor, achizitie, management stocuri, management depozit, logistica.
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4.3.3.1 Sistem de urmarire si localizare a vehiculelor
Sistemul trebuie sa fie capabil sa:
o Preia de la fiecare vehicul/utilaj urmatorii parametri:
•

Turatia motorului ;

•

Viteza de deplasare;

•

Presiune turbina (unde este cazul);

•

Total litri carburant consumati;

•

Consum la 100 de km;

•

Kilometri totali efectuati de vehicul/utilaj;

•

Kilometri zilnici efectuati de vehicul/utilaj;

•

Temperatura motorului;

•

Nivelul de combustibil in rezervor exprimat in procente;

•

Coordonatele geografice (pozitia gps);

o Utilizeze o harta vectoriala ce cuprinde România;
o Defineasca zone(arii)
vehicule/utilaje (POI);

interes

si

coridoare

de

deplasare/functionare

pentru

o Defineasca viteze maxime generice de deplasare a categoriilor de vehicule/utilaje in
interiorul si exteriorul POI-urilor;
o Genereze alarme la abaterea de la traseul prestabilit sau folosirea neautorizata a
vehiculului/utilajului;
o Afiseze in timp real pozitia vehicului pe harti vectoriale si trasee liniarizate marcand
prin cromatica distincta starea de avans sau intarziere fata de ora prestabilita de
sosire/descarcare;
o Vizualizeze rutele parcurse de un vehicul/utilaj;
o Planifice timpilor de incarcare/descarcare si deplasare in functie de pozitia
vehiculelor/utilajelor;
o Gestioneze resursele disponibile (ce vehicule pot fi folosite in functie de defectiuni sau
planificare revizii/reparatii)
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4.3.3.2 Sistem management parametrii de productie
Modulul trebuie sa fie capabil sa defineasca toti parametri necesari bunei functionari a
intregului sistem, utilizand o gama larga de parametri care sa fie stabiliti in functie de
cerintele specifice.
o Gestionarea informaţiilor generale legate de curse;
o Alocarea costurilor la nivel de cursă;
o Calcule financiare de eficienţă a parcului auto;
o Calcul de cheltuieli per utilaj, client, punct de lucru;
o Monitorizarea parametrilor legati de mediu:

4.3.4

•

Noxe eliminate (CO2,CO,HC, S..etc);

•

Generarea de rapoarte cu cantitatile de noxe eliminate de fiecare utilaj pentru
anumite perioade de timp;

•

Stilul de condus al soferului( motor subturat sau supraturat-in ambele situatii se
ajunge la eliminarea unei cantitati mult mai mari de noxe).

Cerinte obligatorii de securitate

Sistemul trebuie sa raspunda urmatoarelor cerinte de securitate minimale:
• Autentificarea utilizatorilor trebuie sa se faca o singura data pentru toate modulele
aplicatiei, integrand sistemul de autentificare ERP existent;
• Toate actiunile administrative vor fi auditate.

4.4

Administrarea sistemului

Din punct de vedere al administrarii sistemului/aplicatiei, aceasta trebuie sa intruneasca
urmatoarele conditii minime:
• Sistemul trebuie sa fie stabil;
• Sistemul trebuie sa fie scalabil si sa ofere continuitate in functionare;
• Instalarea aplicatiei trebuie sa se faca simplu pentru a putea fi cu usurinta refacuta in
caz de dezastru;
• Activitatea de administrare trebuie sa se desfasoare centralizat si cu efort limitat;
• Toate modulele aplicatiei trebuie sa fie administrate in mod unitar;
11 / 26

SEDIUL CENTRAL
Sos. de Centura nr. Nr.71
Popeşti-Leordeni, Jud. Ilfov
Tel: +4 021 369 46 56
Fax: +4 021 369 46 57
www.nestholding.ro

• Activitatea de administrare/configurare a sistemelor trebuie sa poata fi alocata
administratorului de aplicatie pe baza de drepturi de acces.

4.5 Descrierea echipamentelor imbarcate
Echipamentul imbarcat se instaleaza la bordul utilajelor, asigura achizitionarea datelor de
pozitionare geografica, a celor primite de la dispozitivele cu care este interconectat si
transmiterea acestora catre SERVER.
Cu ajutorul echipamentului se poate monitoriza imediat pe harta, la nivel de detaliu pozitia si
comportamentul unui utilaj, putandu-se stabili daca se respecta programul prestabilit. Se poate
verifica in timp real viteza de deplasare a utilaje, pornirile si opririle nejustificate.
Actualizarile informatiilor sunt transmise automat catre SERVER. Orice modificare a starii
utilajelor se actualizeaza imediat, functionare 24h din 24, 7 zile din 7.

Vor fi doua tipuri de echipamente: echipamente de urmarire si localizare si echipamente
pentru urmarire a parametrilor de functionare.

Nr.Art.

Descriere

Cantitate

1

Echipamente de urmarire si
localizare (inclusiv servicii de
instalare)

79 bucati

2

Echipamente de urmarire a
parametrilor de functionare
(inclusiv servicii de instalare)

57 bucati

4.5.1 Echipamente de urmarire si localizare
Cerinte tehnice:
•

Alimentare din bateria vehiculului, 9-36VDC;

•

Modem comunicatie mobila (GSM / GPRS);
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•

Receptor GPS: abaterea maxima 2.5 metri, compatibil EGNOS;

•

Accelerometru;

•

Minim 4 intrari digitale;

•

Minim 4 iesiri digitale;

•

Minim 4 intrari analogice;

•

Minim 2 intrari tahometrice;

•

Interfata RS232;

•

Interfata USB device;

•

Baterie de rezerva;

•

Carcasa rezistenta la exploatare in conditiile de mediu specifice vehiculelor;

•

Mentenanta firmware de la distanta;

•

Antena GPS activa; antena GPRS;

•

Temperatura de functionare : -20C ... +60C;

•

Temperatura de stocare

: -40C ... +80C;

Cerinte functionale:
•

Achizitionarea si transmiterea catre SERVER (periodic si la cerere) a datelor de
pozitionare receptionate de GPS (coordonate, viteza);

•

Sa achizitioneze si sa transmita catre SERVER (sincron si asincron) starea intrarilor
digitale,analogice sal tahometrice;

•

Sa permita controlarea iesirilor digitale de la distanta;

•

Sa trimita alarma in cazul in care sursa de alimentare alimentarea s-a intrerupt;

•

Sa trimita alarma in momentul in care bateria de rezerva are un nivel scazut.

•

Sa permita configurarea echipamentului de la distanta;

•

Sa permita functionarea in cazul lipsei comunicatiei GSM/GPRS; dalele vor fi salvate
local si vor restransmise ulerior la restabilirea conexiunii GPRS sau descarcate local
folosind interfata RS232;
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4.5.2 Echipamente de urmarire a parametrilor de functionare
Pe langa functionalitatile echipamentelor de urmarire si localizare, echipamentele pentru
urmarirea parametrilor de functionare dispun de o interfata de conectare cu computerul de
bord al utilajului pentru preluarea parametrilor de functionare.
Prin intermediul acestor echipamente se vor trimite informatii in timp real catre SERVER,
unde se pot genera rapoarte legate de: turatia motorului, consumul de carburant, stilul de
condus al soferului etc.

Cerinte tehnice:
•

Alimentare din bateria vehiculului, 9-36VDC;

•

Modem comunicatie mobila (GSM / GPRS);

•

Receptor GPS: abaterea maxima 2.5 metri, compatibil EGNOS;

•

Accelerometru;

•

Minim 4 intrari digitale;

•

Minim 4 iesiri digitale;

•

Minim 4 intrari analogice;

•

Minim 2 intrari tahometrice;

•

Interfata RS232;

•

Interfata USB device;

•

Minim o interfata J1708;

•

Minim doua interfete CAN;

•

Baterie de rezerva;

•

Carcasa rezistenta la exploatare in conditiile de mediu specifice vehiculelor;

•

Mentenanta firmware de la distanta;

•

Antena GPS activa; antena GPRS;

•

Temperatura de functionare : -20C ... +60C;

•

Temperatura de stocare

: -40C ... +80C;
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Cerinte functionale:
•

Achizitionarea si transmiterea catre SERVER (periodic si la cerere) a datelor de
pozitionare receptionate prin GPS (coordonate, viteza);

•

Sa achizitioneze si sa transmita catre SERVER (sincron si asincron) starea intrarilor;

•

Sa permita controlarea iesirilor de la distanta;

•

Sa trimita alarma in cazul in care sursa de alimentare alimentarea s-a intrerupt;

•

Sa trimita alarma in momentul in care bateria de rezerva are un nivel scazut.

•

Sa permita configurarea echipamentului de la distanta;

•

Sa permita functionarea in cazul lipsei comunicatiei GSM/GPRS; dalele vor fi salvate
local si vor restransmise ulerior la restabilirea conexiunii GPRS sau descarcate local
folosind interfata RS232;

•

Turatia motorului;

•

Viteza de deplasare;

•

Nivelul de combustibil in rezervor;

•

Consumul la 100 de km;

•

Total litri consumati;

•

Distanta totala parcursa totala;

•

Distanta parcursa zilnica;

•

Temperatura motorului;

5. GRAFICUL ESTIMATIV AL LUCRARILOR
Activitate

Data estimativa

Semnarea contractului

T0 – momentul semnarii contractului

Analiza sistemului

T1 – maxim 1luna de la semnarea contractului

Analiza
si
instalare
echipamente imbarcate

prototip

Livrarea primei parti a aplicatiei:

T4 – maxim 3 luni de la semnarea contractului
T5 – maxim 6 luni de la semnarea contractului
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Activitate
•

Data estimativa

Modul Management parametri
de productie

Livrarea celei de a doua parti a
aplicatiei:
T6 – maxim 8 luni de la semnarea contractului
•

Sistem de urmarire si localizare

Livrarea si instalarea echipamentelor
T7 – maxim 8 luni de la semnarea contractului
imbarcate
Acceptanta sistemului

T4 – maxim 9 luni de la semnarea contractului

Instruirea utilizatorilor

T4 – maxim 9 luni de la semnarea contractului

6. RAPOARTE CARE SE VOR EXECUTA DE CATRE PRESTATOR
Pe toata durata contractului, Prestatorul va intocmi rapoarte lunare de activitate ce vor fi
redactate in limba romana si vor prezenta informatia in mod clar si concis.
Toate rapoartele vor furniza cel putin urmatoarele informatii:
• progresul general: rezultatele obtinute, incadrarea rezultatelor in planul de proiect,
intalniri cu beneficiarii etc
• planuri de actiune si recomandari detaliate si fundamentate;
• documente transmise/primite.
7. MONITORIZARE SI EVALUARE
Sistemele si echipamentele imbarcate vor fi monitorizate in baza rapoartelor de activitate
pregatite de Prestator si a observatiilor la acestea.
Progresul realizat in vederea atingerii obiectivelor specifice si generale ale Proiectului va fi
discutat de reprezentantii ambelor parti si va avea la baza:
• finalizarea la timp si in mod adecvat a activitatilor;
• transmiterea la timp a rapoartelor de activitate si finalizarea in timp util si cu rezultate
maxime a sarcinilor specificatiile tehnice;
• managementul eficient al contractului de servicii si al procedurii de implementare.
16 / 26

SEDIUL CENTRAL
Sos. de Centura nr. Nr.71
Popeşti-Leordeni, Jud. Ilfov
Tel: +4 021 369 46 56
Fax: +4 021 369 46 57
www.nestholding.ro

8. RECEPTIA SERVICIILOR
Receptia serviciilor se face pe baza rapoartelor de activitate. In termen de maximum 5 zile
lucratoare de la primirea rapoartelor de activitate, AC are obligatia ca, sa formuleze eventuale
comentarii/observatii pe care sa le aduca la cunostinta Prestatorului de servicii pentru a fi
remediate. Prestatorul de servicii are obligatia de a reface documentele in functie de cerintele
AC in termen de maximum 10 zile lucratoare de la primirea observatiilor/comentariilor AC.
in baza rapoartelor de activitate conforme cu cerintele autoritatii contractante, AC va
receptiona serviciile prestate prin procese verbale de receptie.
Plata pentru livrarea aplicatiilor si serviciilor prestate se face in conditiile in care au fost
satisfacute toate cerintele autoritatii contractante (inclusiv raspunsurile la comentariile si
observatiile autoritatii contractante), in conformitate cu legislatia in vigoare.
9. COMPONENTELE OFERTEI. MENTIUNI
Propunerea Prestatorului va include cel putin urmatoarele:
Propunerea tehnica:
i. Oferta tehnica: va descrie in detaliu componentele sistemului propus si modul
in care acestea satisfac solicitarile companiei:
 descrierea de ansamblu a abordarii propuse de ofertant pentru
executarea serviciilor;
 descrierea detaliata a sistemelor si echipamentelor care se vor
achizitiona;
ii. Graficul de implementare: calendarul propus de impementare a sistemului,
incepand cu data de semnare a contractului si pana la acceptarea produselor de
catre companie.
iii. Echipa de proiect: Ofertantul va descrie componenta echipei de proiect
propuse.
iv. Graficul de instruire si componenta planului de instruire.
v. Servicii in garantie, solicitate in capitolul 10.1: Ofertantul va descrie in mod
detaliat modalitatea propusa pentru organizarea si furnizarea serviciilor de
garantie si suport tehnic.
vi. Subcontractori: se vor descrie orice aranjamente de subcontractare a unei parti
a serviciilor solicitate, interactiunea dintre ofertant si subcontractor/i, precum si
serviciile ce vor fi subcontractate (daca este cazul).
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Oferta tehnica va cuprinde: prezentarea aranjamentelor organizatorice, respectiv strategia
propusa de ofertant pentru prestarea serviciilor solicitate prin documentatia de atribuire.
Propunerea comerciala:
i. Oferta comerciala: propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate
informatiile necesare cu privire la pret precum şi la alte conditii financiare şi
comerciale legate de obiectul contractului de achizitie.
Pentru atribuirea contractului se vor aplica urmatorii factori de evaluare:
Punctajul acordat pentru echipamentele imbarcate - NF(n):
o Termen de livrare-instalare: 30% - cel mai scurt timp are maxim, pentru fiecare 5 zile
lucratoare se scad 5 pct.
o Timp de reparatie: 30% - cel mai scurt timp are maxim, pentru fiecare 12 ore se scad 5
pct.
o Garantie: 20% cea mai mare garantie are maxim, pentru fiecare 0.5 ani se scad 5 pct.
o Pret: 20% cel mai mic pret are maxim, pentru restul de calculeaza dupa formula: (cel
mai scazut pret / pretul ofertat ) * 20

Factor de evaluare

Pondere

1. Financiar

30%

Detalii privind aplicarea factorilor de
evaluare, algoritmi de calcul
Formula pentru calculul ofertei financiare
este:
a) Pentru cel mai scazut dintre preturile
ofertate se acorda 100 de puncte;
b) Pentru alt prêt decat cel prevazut la litera
a) se acorda punctaj astfel:
Punctaj financiar oferta analizata=(Pret cea
mai mica oferta/Pret oferta evaluate) X 100
puncte
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2. Tehnic

70%

Factorul tehnic va fi calculat conform grilei
de evaluare a factorului tehnic prezentata mai
jos.

Total

100%

Punctaj total oferta analizata=(Punctaj
financiar oferta analizata X 0,30%) + (Punctaj
tehnic oferta analizata X 0,70%)

FACTOR TEHNIC

PUNCTAJ

Pentru detalierea functionalitatilor in cadrul ofertei, in afara celor minime si
30
obligatorii din cadrul capitolului 4.3 Descrierea componentelor software, se pot
acorda maximum 30 de puncte.
Oferta care va prezenta toate functionalitatile, va primi 30 de puncte.
Celelalte oferte vor fi punctate folosind formula:
PF(n)=NF(n)/NFmax X 30 puncte, unde:
PF(n)=punctaj oferta
NF(n)=numar functionalitati specifice descrise in oferta (n)
NFmax=numarul maxim de functionalitati cerute prin specificariile tehnice
Echipamentele imbarcate vor primi un numar maxim de 30 de puncte.

30

Ofertele vor fi punctate folosind formula:
PF(n)=NF(n)/100 X 30 puncte, unde:
PF(n)=punctaj oferta pentru aceasta caracteristica
NF(n)=numar functionalitati specifice descries in oferta (n)
Pentru oferte care includ arhitectura sistemului propus, se acorda 10 puncte.
Pentru ofertele care descriu arhitectura sistemului propusa, se acorda 20
puncte.
Pentru ofertele care includ o descriere( componentele solutiei ofertate pentru
acest proiect, si modul de interfatare intre acestea) a arhitecturii sistemului
propus, se acorda 20 puncte.
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Pentru ofertele care descriu instrumentele specifice utilizate in managementul
proiectului se pot acorda maxim 10 puncte.

10

Oferta in care sunt prezentate cele mai multe instrumente specifice (NRmax),
va primi 10 puncte.
Celelalte oferte vor fi punctuate folosind formula:
PI(n)=NI(n)/NImax X 10 puncte, unde
PI(n)=punctaj oferta (n) pentru aceasta caracteristica
NI(n)=numarul instrumentelor specifice descrise in oferta (n)
NImax=numarul maxim de instrumente specifice descrise in ofertele depuse
Pentru ofertele care includ prezentarea activitatilor propuse de ofertant pentru
realizarea proiectului se acorda 5 puncte.

10

Pentru prezentarea unui plan de proiect integrat care sa includ prezentarea
activitatilor propuse de ofertant pentru realizarea proiectului, termenele de
finalizare ale acestor activitati si interdependentele acestora, se acorda 10
puncte.
Total

100

Oferta castigatoare: oferta cu cel mai bun punctaj tehnico-financiar.

Prestatorul este obligat sa ataseze ofertei pe care o depune Certificatul constatator de la
Registrul Comertului – original sau copie conforma cu originalul. Totodata Prestatorul va
depune si o copie conforma cu originalul a Certificatului de inregistrare la Registrul
Comertului.
Clarificari se pot solicita pe adresa de e-mail: contact@nestholding.ro (specificand numele
proiectului), cu minim trei zile inainte de depunerea ofertelor.
Oferta trebuie sa fie datata, semnata si stampilata pe fiecare pagina de catre reprezentantul
legal.
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10. ALTE CERINTE
10.1 Garantie si suport tehnic
Prin depunerea ofertei, Prestatorul accepta tacit aceste obligatii care vor fi parte a contractului
de implementare:
Prestatorul ofera un termen de garantie de minim 24 de luni pentru aplicatia livrata si
echipamentele hardware.
Sistemul trebuie sa permita adaugarea de noi functionalitati, in conformitate cu cerintele
Beneficiarului. Pe toata perioada garantiei Ofertantul se obliga sa remedieze gratuit orice
eroare aparuta in functionarea sistemului.
Pe perioada de garantie, ofertantul se obliga sa:
• asigure suportul de tip Nivel de Servicii 24ore pe zi/ 7 zile pe saptamana/ 365 zile pe
an in locatiile Beneficiarului inclusive in zilele de sarbatoare legala
• puna la dispozitia Beneficiarului posibilitatea de a inregistra evenimente / sesizari
(cererile de asistenta tehnica) telefonic, online prin intermediul unei interfate de tip
WEB si e-mail
• furnizeze beneficiarului un tichet pentru fiecare sesizare (telefonica, online sau prin email) pentru auditarea suportului tehnic;
• pastreze intr-o baza de date toate tichetele impreuna cu modul de solutionare in
vederea obtinerii de rapoarte
• realizeze adaptarea algoritmilor aplicatiei (tabele de coeficienti, conditii) la
schimbarile legislative care au efect asupra functionarii aplicatiilor;
• asigure, atunci cand se impune, actualizarea componentelor software de baza (sisteme
de operare, software baza de date, firmware)
Toate serviciile solicitate în perioada de garantie vor fi incluse in pretul ofertat pentru solutia
livrata, inclusiv orice costuri suplimentare aferente asigurarii acestor servicii de tipul
manopera, piese de schimb, deplasari etc, fara alte costuri suplimentare pentru Beneficiar.
Dupa instalarea echipamentelor, Prestatorul va rula in prezenta personalului de specialitate a
beneficiarului teste exhaustive de anduranta a echipamentelor, teste ale perifericelor, a
controllerelor, interfetelor si va prezenta beneficiarului un raport complet al testelor si
rezultatele acestora.
Documentatia care trebuie livrata impreuna cu echipamentele va cuprinde obligatoriu:
•

instructiunile de utilizare a echipamentelor;

•

manualul de operare a sistemului in format electronic disponibil on-line;
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•

specificatiile tehnice ale echipamentelor (in limba romana sau in limba engleza);

•

kit-ul de instalare pentru software-ul de aplicatie, impreuna cu instructiunile de
instalare.

•

documentatie referitoare la structura bazelor de date.

10.2 Planul de instruire
Ofertantul va asigura o perioada de instruire a personalului Beneficiarului pentru toate
produsele si aplicatiile furnizate. Ofertantul va descrie componenta planului de instruire
propus si graficul acestuia:
•

Instruire sistem parametrii de productie – nivel expert;

•

Instruire sistem de urmarire si localizare – nivel expert.

10.3 Valoarea maximala a bugetului proiectului

Buget
[RON,
valoare ValoareTVA [RON]
fara TVA]

Activitate

Echipamente urmarire si localizare
96380
(inclusiv servicii de instalare)

23131,2

Echipamente
monitorizare
parametrii de productie (inclusiv 95315,4
servicii de instalare)

22875,7

Implementarea
serviciilor
informatice, inclusiv analiza si 311383,12
testare

74731,94

Instruire sistem
localizare

urmarire

si

13500

3240

Instruire sistem
productie

parametrii

de

51300

12312

567878,52

136290,8

Total
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Valoarea maximala totala a bugetului pentru componentele enumerate mai sus:
567878,52 RON fara TVA.
Nota: Ofertele se vor depune la sediul companiei S.C. NEST-C.M. COM S.R.L. din
Soseaua de Centura, Nr.71, Popesti Leordeni, Judetul Ilfov.
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10.4 Sectiunea formulare

OFERTANTUL
.............................

FORMULAR nr. 1

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul .............., reprezentant legal al ..........., cu sediul in ....................., declar pe
propria răspundere, în calitate de ofertant la procedura de cerere de oferta pentru atribuirea
contractului
pentru
“Sistem
ERP
pentru
proiectul
CRESTEREA
COMPETITIVITATIIECONOMICE PRIN
IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM
INFORMATIC COMPLEX IN CADRUL S.C. NEST-CM S.R.L”, 45853, sub sancţiunea
excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu
în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii aprobată cu modificările şi completările ulterioare,
respectiv că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie,
pentru fraudă şi/ sau pentru spălare de bani.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice documente doveditoare de care dispun.

Data: -----------------------------------<Nume si Prenume>, în calitate de
Reprezentant Legal,
legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ............................
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OFERTANTUL

FORMULAR nr. 2

.............................
DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE LA
ART. 181 DIN ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 34/2006
Subsemnatul ..................., reprezentant legal al ............., cu sediul in ................, declar pe
propria răspundere, în calitate de ofertant la procedura de cerere de oferta pentru atribuirea
contractului
pentru
“Sistem
ERP
pentru
proiectul
CRESTEREA
COMPETITIVITATIIECONOMICE PRIN
IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM
INFORMATIC COMPLEX IN CADRUL S.C. NEST-CM S.R.L”, 45853, sub sancţiunile
aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în nici una dintre situaţiile prevăzute la
art. 181 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii aprobată cu modificările şi completările ulterioare, respectiv că:
a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit;
c) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit în mod corespunzator toate obligaţiile contractuale;
d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei
greşeli în materie profesională;
e) nu prezint informaţii false si prezint informaţiile solicitate de către achizitor, în scopul
demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind
eligibilitatea noastră, precum şi experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data: -----------------------------------<Nume si Prenume>, în calitate de
Reprezentant Legal,
legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ............................
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OFERTANTUL

FORMULAR nr. 3

.............................
Declaraţie privind neîncadrarea ofertantului în prevederile art. 69¹ din O.U.G. nr. 34/2006
Subscrisa .............cu sediul în cu sediul in ..................., înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului Bucuresti sub. nr. .........., CUI .............., reprezentată prin ..............., în calitate de
ofertant în cadrul procedurii de cerere de oferta pentru “Sistem ERP pentru proiectul
CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE PRIN IMPLEMENTAREA UNUI
SISTEM INFORMATIC COMPLEX IN CADRUL S.C. NEST-CM S.R.L”, 45853, în
temeiul art. 69^1 din OUG nr.34/2006, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile falsului
următoarele:
niciunul din membrii consiliului de administraţie/ organului de conducere sau de
supervizare şi/ sau niciun acţionar ori asociat al .............. nu are calitatea de sunt soţ/soţie,
rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane ce deţin funcţii de decizie în
cadrul companiei achizitorului;
niciunul din membrii consiliului de administraţie/organului de conducere sau de
supervizare şi/sau niciun acţionar ori asociat al ........... nu se află în relaţii comerciale cu
achizitorul, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a) din OUG nr.34/2006, cu
persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul companiei achizitorului este exclus din
procedura de atribuire.

Data: -----------------------------------<Nume si Prenume>, în calitate de
Reprezentant Legal,
legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele .............................
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