SPECIFICAŢII TEHNICE pentru
contractul de achiziţie şi implementare a soluţiei informatice şi instruire
în vederea implementării proiectului „Platforma e-commerce la S.C. Tourist Informator
S.RL.”, SMIS 47144, la contract 1456/332 din 20.12.2013 finanţat din fonduri nerambursabile
din POSCCE Axa 3

LOT 2 – „Echipamente IT şi software”
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1.

Informaţii generale

Denumire: S.C. Tourist Informator S.R.L
Adresă: Str. Pomul Verde nr. 8, cod poştal 530192
Localitate: Miercurea Ciuc, judeţul Harghita
Ţara: România
Persoana de contact: Gassner Wolfgang Norbert
Telefon: 0749.066.008
Tel/Fax: 021.410.41.05

2.

Instrucţiuni privind participarea la licitaţie

Se solicită îndeplinirea următoarelor criterii minime de calificare:
• să se facă dovada că obiectul de activitate înregistrat la Registrul Comerţului este în
domeniul care corespunde prezentei achiziţii.
• prezentarea a unui număr de maxim 2 documente/contracte/procese-verbale de
recepţie sau declaraţie pe proprie răspundere prin care sa confirme livrarea de produse
similare în valoare cel puțin egală cu 30.000 RON, fără TVA, sau echivalent în euro.
Cursul de schimb folosit va fi cursul de schimb mediu anual BNR pe anul semnării
respectivelor contracte.
• media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani fiscali sa fie cel puțin egală cu 370.406 RON,
sau echivalent în euro. Cursul de schimb mediu anual BNR : Anul EURO - mediu:
2012=4.4560; 2011=4,2379; 2010=4,2099
• Garanție de participare – ofertantul va prezenta odată cu depunerea ofertei dovada
constituirii garanției de participare, în valoarea de 3.704 RON, sau echivalent euro la
cursul de schimb BNR din data constituirii garanţiei, reprezentând 2% din valoarea
estimată a contractului. Modalitatea de constituire a garanției de participare prin
virament bancar în contul RO060TPV260000411102RO01, OTP Bank Sucursala MCiuc, cu condiția confirmării creditării contului Beneficiarului până la data deschiderii
ofertelor.

3.

Caietul de sarcini
Obiectul contractului este achiziţia de echipamente IT şi software în vederea

implementării proiectului ”Platforma e-commerce la S.C. Tourist Informator S.R.L” cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin programul POSCCE, Axa 3
pentru punerea în aplicare a cererii de finanţare conform contract de finanţare nr.
1456/332/20.12.2013 încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informațională.
Obiectivul general al proiectului îl constituie optimizarea proceselor de afaceri în
turism şi dezvoltarea continuă a unei activităţi eficiente, prin dezvoltarea componentei online
- realizarea unei platforme e-commerce, care să faciliteze:
− accesul la un sistem complex de promovare şi valorificare a ofertelor pe canale
multiple (multichannel);
− bază de date centralizată naţională şi informaţii complete din domeniul turismului
referitoare la destinaţii turistice;
− sprijin profesional de marketing pentru promovarea şi comercializarea ofertelor
turistice;
− date statistice curente .
Astfel proiectul contribuie la realizarea obiectivelor specifice acestei axe prioritare si la
realizarea obiectivului general al POS CCE.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Modernizarea şi eficientizarea fluxului de informaţii si a activităţii turistice – soluţiile de
comert on-line vor contribui la realizarea unui sistem complex, care va putea fi personalizat după
cerinţe, iar serviciile cu valoare adăugată pot fi revalorificate către membri. Ei vor face parte dintr-un
sistem global şi vor avea posibilitatea să comunice cu alţi jucători din domeniul turismului de pe piaţa
locală şi globală.

2. Creşterea numărului de clienţi interni şi externi - pana la 30 de clienţi mari (asociaţii,
primării, organizaţii) in următorii 3 ani după lansarea magazinului - prin atragerea acestora
ca urmare a cresterii accesibilitatii la prezentarea ofertelor şi produselor turistice, eficientizarii

gestiunii cererilor clienţilor, prin răspuns prompt la solicitările acestora şi prin creşterea
atractivităţii ofertelor sub raport calitate-pret.
3. Creşterea veniturilor din turism la cca. 300.000 eur / an - prin promovare si marketing asupra
destinaţiilor turistice, prin crearea unei baze de date turistice multimedia, prin oferirea de
servicii şi a unui sistem funcţional de management şi distribuţie pentru structurile turistice
interesate, deci automat prin creşterea numarului de turişti.
4. Dezvoltarea unei imagini turistice unitare pentru localităţi, microregiuni, regiuni şi popularizarea pe
scară largă a României în calitate de ţară de destinaţie turistică – prin platforma e-commerce , prin
care membrii afiliaţi vor avea numeroase facilităţi de promovare, dezvoltare şi comunicare cu alte
entităţi similare sau clienţi interesaţi.

Valoarea estimată: 185.203,00 lei fără TVA
Locaţia de implementare: Miercurea Ciuc, jud. Harghita
Durata contractului: 12 luni

Descrierea tehnică a proiectului
Scopul principal a proiectului Tourist Informator este promovarea turismului
românesc, popularizarea pe scară largă a României în calitate de ţară de destinaţie turistică,
respectiv oferirea unor servicii de calitate pentru persoanele care doresc să se informeze pe
căile cele mai simple şi accesibile.
Pentru îndeplinirea acestui proiect a fost creat cadrul logistic necesar în vederea
facilitării schimbului de informaţii în sectorul turistic între instituţiile publice, centrele de
informare, infochioşcurile digitale şi unităţile din domeniul turistic.
Este necesara dezvoltarea unui software special, un sistem complex electronic pentru
promovarea valorilor şi ofertelor turistice în timp real, asigurând contactul direct între turişti
şi administratorii structurilor de primire în vederea rezervărilor.

Specificaţii componenete HARDWARE

Nr.
crt

Denumire produse
U/M

Cant.

Buc

2

Buc

3

Caracteristici tehnice si constructive
Infochioşc outdoor, uşor de transportat
(dimensiuni maxim 750X550X254)
1 monitor 17" touchscreen, rezistent la zgărieturi şi
antivandalizare, înaltă rezoluţie, culoare RAL9006
dotat cu climatizare (sistem de încălzire şi răcire)
PC, min P4 Intel CPU sau echivalent, 2GB RAM, 500 GB HDD

1

telefon antivandalizare
webcam de înaltă rezoluţie integrat
2 boxe integrate
2 încuietori securizate
cititor RFID și NFC
WIFI
Sistem de operare: Windows sau echivalent

2

Laptop 1

Tip procesor: Min. Intel® CoreTM i7 sau echivalent
Diagonala: 15,6 inch
Rezolutie: 1920x1080 – FULL HD
Tehnologie display: LCD LED
Capacitate memorie: Min. 6 GB
Wireless Min. 802.11 a/b/g/n
Sistem de operare: Microsoft Windows 7 Pro 64 biti sau
echivalent
Capacitate Hard Disk: 750 GB
Laptop 2

3

Tip procesor: Min. Intel® CoreTM i7 sau echivalent
Frecventa procesor: Min. 2.3 GHz
Tip display: Retina display, WideView
Diagonala: Min. 15.4 inch
Rezolutie: 2880X1800
Tehnologie display: IPS
Capacitate memorie: 8 GB
Capacitate Hard Disk: 256 GB
Wireless Min. 802.11 a/b/g/n
Sistem de operare: iOS sau echivalent

Buc

1

Buc

1

Buc

1

Calculator Tableta 1 cu display 10.1”

4

Tip procesor: DUAL Core
Model Procesor: Cortex-A9 sau echivalent
Frecventa procesor: 1 GHz
Tip display: PLS-TFT sau echivalent
Diagonala: 10.1 inch
Rezolutie: 1280 x 800
Tehnologie display: Capacitive Multi-Touch
Capacitate memorie: 1 GB
Memorie Flash integrata: 16 GB
Wireless Min. Wi-Fi, 2.4GHz, 5GHz
Sistem de operare Android sau echivalent
Calculator Tableta 1 cu display 7,7”

5

Tip procesor: Quad Core
Model Procesor: Min. Tegra 3 sau echivalent
Frecventa procesor: Min. 1,2 GHz
Tip display: Min.Super AMOLED Plus sau echivalent
Min. 197 pixels per inch
Diagonala: Min. 7 inch
Rezolutie: 1280 x 800
Tehnologie display: Capacitive Multi-Touch
Capacitate memorie: Min. 1 GB
Memorie Flash integrata: 16 GB
Wireless Min. 802.11 a/b/g/n

6

3G: Da.
Sistem de operare: Min. Android 4.1 sau echivalent
Calculator Tabletă 2
Tip procesor: Dual Core
Model Procesor: A6X sau echivalent
Tip display: IPS Retina display Glossy sau echivalent
Diagonala: 9.7 inch
Rezolutie: 2048 x 1536
Tehnologie display: Multi-Touch
Memorie Flash integrata: 32 GB
Wireless Min. 802.11 a/b/g/n
Sistem de operare: iOS sau echivalent
4G: Da.

Buc

2

Buc

4

Buc

1

Buc

1

Smartphone 1

7

Tip procesor: SoC/CPU: Exynos 5 Octa 5410 sau echivalent
Frecventa procesor: Min. 1600MHz
Tehnologie display: Multi-Touch
Diagonala: 4.99 inch
Rezolutie: 1080 x 1920
Capacitate memorie: Min. 2 GB
Memorie internă: Min 16 GB
Wireless Min. 802.11 a/b/g/n
3G: Da.
Sistem de operare: Min. Android 4.2.2 sau echivalent

Smartphone 2

8

Procesor: Procesor Dual-Core
Frecventa procesor: Min. 1 GHz
Tip display: Touchscreen
Diagonala: Min. 4 inch
Rezolutie: Min. 1136X640 pixel
Memorie: Min. 16 GB
W-lan: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot
Sistem de operare iOS sau echivalent

Smartphone 3

9

Tip procesor: Min. Dual-Core
Frecventa procesor: 1.5 GHz
Tip display: Min. TFT capacitive touchscreen
Diagonala: 4,2 inch
Rezolutie: Min. 720x1280
Tehnologie display: Min. LCD LED
Capacitate memorie: Min. 2 GB
Wireless Min. 802.11 a/b/g/n

Sistem de operare: BlackBerry OS 7.0 sau echivalent

10

Smartphone 4
Tip procesor: Dual-Core
Frecventa procesor: 1,5 GHz
Tip display: Min. Capacitive Multi-Touch
Diagonala: Min. 4,5 inch
Rezolutie: Min. 768x1280
Tehnologie display: Min. LCD LED
Capacitate memorie: Min. 1 GB
Wireless 802.11 a/b/g/n
Sistem de operare: Windows Phone 8 sau echivalent
3G: Da.

Buc

1

Buc

6

Buc

1

Server
Servere pentu diverse domenii de utilizare
11

Min. 4 Core / 4 thread 3 GHz CPU
16 GB RAM
2X500 GB HDD
16X DVD+/-RW Drive with SATA Cable

Remote management modul

Router

12

Porturi:
16 x 10/100 Mbps (RJ-45), din care
1 x DMZ
2 x 10/100 Mbps (RJ-45) WAN
8 x 10/100 Mbps (RJ-45) LAN
5 x 10/100 Mbps (RJ-45) LAN/WAN
Securitate:
Firewall: SPI, denial of service (DoS), ping of death, SYN flood,
land attack, IP spoofing, email alert for hacker attack
Access rules: Up to 50 entries
Port forwarding: Up to 30 entries
Port triggering: Up to 30 entries
Blocking: Java, cookies, ActiveX, HTTP proxy
Content filtering: Static URL blocking or keyword blocking
Web filtering: Optional Cisco ProtectLink Web cloud-based
security service
Secure management: HTTPS, username/password, password
complexity
Management:
Web user interface: Simple browser-based device manager
(HTTP/HTTPS)
Management protocols: Web browser, Simple Network
Management Protocol (SNMP) v1 and v2c, Bonjour

Event logging: Syslog, email alerts, VPN tunnel status monitor
Upgradability: Firmware upgradable through web browser,
imported/exported configuration file
Protocoale suportate:
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server, DHCP
client, DHCP relay agent
Static IP
Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)
Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)
Transparent bridge
DNS relay, Dynamic DNS (DynDNS, 3322)

Switch
Porturi:
24 x 10/100/1000 Mbps
2 x SFP

13

Management:
Web user interface
SNMP v1, v2c, v3
HTTP/HTTPS
SSH
CLI
Monitorizare:
RMON
Standarde:
IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet
IEEE 802.3ad LACP
IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
IEEE 802.3x Flow Control
IEEE 802.1D (STP, GARP, and GVRP)
IEEE 802.1Q/p VLAN
IEEE 802.1w RSTP
IEEE 802.1s Multiple STP
IEEE 802.1X Port Access Authentication
IEEE 802.3af
IEEE 802.3at
Securitate:
SSH v1, v2
SSL
IEEE 802.1X (Authenticator role)
STP Bridge Protocol Data Unit (BPDU) Guard
Secure Core Technology (SCT)
Layer 2 isolation Private VLAN Edge (PVE) with community
VLAN

Buc

1

Port security
RADIUS/TACACS+
Storm control
DoS prevention
Congestion avoidance
ACLs

UPS
10000 VA/8000W,
Capacitate putere: 8000W/10000VA
Voltaj nominal output: 208Vac/220Vac/230Vac/240Vac
14

Frecventa output: 50/60 Hz

Buc

1

Buc

1

Model baterie: 12V/11Ah
Baterii incluse: 20
Timp mediu de incarcare: 6-8h

Aparat climatizare 25.000 BTU/h
15

Putere frigorifica [kw] 6.45
Putere frigorifica [btu/h] 25000
Puterea pe incalzire [kw] 6.7
Alimentare electrica [v/hz] 230/50

Specificaţii componentă software
Pachet de programe cu seturi bogate de instrumente pentru:
- crearea şi editarea imaginilor digitale, fotografii, grafică, lucrări artistice 3D pentru tipar,
video şi web special conceput pentru designeri web şi designeri multimedia.

Softul trebuie sa permită cel puțin următoarele operațiuni de prelucrare de imagini digitale:
•

Selecțiile

•

Straturile (Layers)

•

Măștile (Masks)

•

Canalele (Channels)

•

Retușarea

•

Optimizarea imaginilor pentru Web

− crearea obiectelor-applet de tip Flash pentru pagini web, aplicatii web, jocuri, filme, de
conținut pentru telefoane mobile și alte dispozitive
− crearea paginilor web cu suport tehnologii web cum ar fi CSS, Javascript, PHP, Cold Fusion
cât și cadre ASP, ASP.NET
-

crearea şi citirea fişierelor PDF

-

crearea şi editarea video

Prezentarea ofertei

Oferta va fi elaborată în limba română astfel încât să se asigure posibilitatea verificării
concordanţei propunerii ofertantului cu condiţiile prevăzute în prezentul document.

Astfel, ofertantul trebuie să depună oferta şi următoarele documente:

a. ofertantul trebuie să sigileze documentele într-un plic închis corespunzător şi
netransparent.
b. fiecare ofertă va conţine un opis al documentelor incluse
c. oferta financiară trebuie să cuprindă oferta de preţ în LEI pentru echipamentele
descrise în caietul de sarcini conform Anexei 1
d. dovada că obiectul de activitate înregistrat la Registrul Comerţului este în domeniul
cererii de ofertă – Certificat constatator
e. fisele tehnice ale echipamentelor ofertate
f. ofertantul este obligat să depună o declaraţie conform căreia nu se află în situaţiile
descrise la art.14 din O.U.G nr.66/2011, conform Anexei 2
g.

garanţia (certificat de garanţie) – se va prezenta modul de asigurare a garanţiei de
către ofertant

h. maxim 2 documente/contracte/procese-verbale de recepţie sau declaraţie pe proprie
răspundere prin care sa confirme livrarea de produse similare în valoare cel puțin egală
cu 30.000 RON, fără TVA, sau echivalent în euro.
i. dovada constituirii garanţiei de participare
j. Declaraţie sau documente care sa ateste îndeplinirea condiţiei privind cifra de afaceri
pe ultimii 3 ani fiscali de cel puţin 370.406 RON sau echivalent euro

Ofertele pot fi depuse la adresa de mai jos:

Str. Ion Urdăreanu nr. 34
Sector 5, Bucureşti, cod poştal 050688

Data limită de depunere a ofertelor este 24 Martie 2014, ora 16:00

4. Criteriul de atribuire

Criteriul de atribuire este „Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic” Vor fi
luate în considerare doar ofertele care respectă criteriile minime de calificare, respectiv
condiţiile din caietul de sarcini.

Detalierea criteriului de atribuire:
Factor de evaluare

Punctaj alocat

Pretul ofertat

30

Timp de reacţie şi intervenţie service

30

Termen de livrare

20

Caracterisitici tehnice

20

Total

100 Puncte

Descrierea factorului de evaluare Preţul ofertat
Se va acorda punctajul maxim (30 de puncte) pentru cel mai mic preţ ofertat. Pentru celelalte
oferte, punctajul se va aloca invers proporţional cu preţul ofertat.

Descrierea factorului de evaluare Timp de reacţie şi intervenţie service
Se va acorda punctajul maxim (30 puncte) pentru cel mai scurt timp ofertat. Pentru celelalte
oferte, punctajul se va aloca invers proporţional cu timpul ofertat.

Descrierea factorului de evaluare Termen de livrare
Se va acorda punctajul maxim (20 puncte) pentru cel mai scurt termen ofertat. Pentru celelalte
oferte, punctajul se va aloca invers proporţional cu termenul ofertat.

Descrierea factorului de evaluare Caracteristici tehnice
Se va acorda punctajul maxim la fiecare subcriteriu de mai jos pentru oferta cea mai bună la
subcriteriul respectiv. Pentru celelalte oferte, punctajul se va aloca proporţional cu
caracteristica tehnică ofertată.
•

Infochioşc
o Viteză procesor: 0,4p
o Capacitatea memorie internă (RAM): 0,4p
o Capacitate hard-disk: 0,4p
o Diagonală monitor: 0,4p
o Rezoluţie monitor: 0,3p

•

Laptop 1
o Viteză procesor: 0,4p
o Capacitatea memorie internă (RAM): 0,4p
o Capacitate hard-disk: 0,4p
o Diagonală monitor: 0,4p
o Rezoluţie monitor: 0,3p

•

Laptop 2
o Viteză procesor: 0,4p
o Capacitatea memorie internă (RAM): 0,4p

o Capacitate hard-disk: 0,4p
o Diagonală monitor: 0,4p
o Rezoluţie monitor: 0,3p
•

Calculator Tableta 1 cu display 10.1”
o Viteză procesor: 0,4p
o Capacitatea memorie internă (RAM): 0,4p
o Capacitate flash: 0,4p
o Diagonală monitor: 0,3p
o Rezoluţie monitor: 0,3p

•

Calculator Tableta 1 cu display 7,7”
o Viteză procesor: 0,4p
o Capacitatea memorie internă (RAM): 0,4p
o Capacitate flash: 0,4p
o Diagonală monitor: 0,3p
o Rezoluţie monitor: 0,3p

•

Calculator Tabletă 2
o Viteză procesor: 0,4p
o Capacitatea memorie internă (RAM): 0,4p
o Capacitate flash: 0,4p
o Diagonală monitor: 0,4p
o Rezoluţie monitor: 0,3p

•

Smartphone 1
o Viteză procesor: 0,4p
o Capacitatea memorie internă (RAM): 0,4p
o Capacitate flash: 0,4p
o Diagonală monitor: 0,4p
o Rezoluţie monitor: 0,3p

•

Smartphone 2
o Viteză procesor: 0,4p
o Capacitatea memorie internă (RAM): 0,4p
o Capacitate flash: 0,4p
o Diagonală monitor: 0,4p
o Rezoluţie monitor: 0,3p

•

Smartphone 3
o Viteză procesor: 0,4p
o Capacitatea memorie internă (RAM): 0,4p
o Capacitate flash: 0,4p
o Diagonală monitor: 0,4p
o Rezoluţie monitor: 0,3p

•

Smartphone 4
o Viteză procesor: 0,4p
o Capacitatea memorie internă (RAM): 0,4p
o Capacitate flash: 0,4p
o Diagonală monitor: 0,4p
o Rezoluţie monitor: 0,3p

•

Server
o Viteză procesor: 0,4p
o Capacitatea memorie internă (RAM): 0,4p
o Capacitate hard-disk: 0,4p

5. Clauze contractuale
Plata se va face prin Ordin de Plata in contul furnizorului, cont bancar care va fi precizat in
cadrul contractului ce urmeaza a fi incheiat intre parti.
Plata se face pe baza urmatoarelor documente:
• factura fiscala semnata si stampilata;
• procese-verbale de receptie calitativa si cantitativa;
Valoarea totală precum şi preţurile unitare sunt ferme şi nu vor face obiectul nici unei
revizuiri.
Termen maxim de livrare: 30 zile de la trimiterea comenzii scrise.

ANEXA 1

Titlu proiect: Platforma e-commerce la S.C. Tourist Informator S.R.L. pentru promovarea
turismului românesc
Nume Ofertant: []

1
Cod
Articol

2
Titlu Articol
Software
Profesional de
editare grafică,
foto, video,
audio, publicare
de documente
Infochioşc
Laptop 1
Laptop 2
Tabletă 1
Tabletă 2
Smartphone 1
Smartphone 2
Smartphone 3
Smartphone 4
Server
SWITCH 24 por
Router
UPS 10.000
VA/8.000W
Aparat
climatizare

Pagina Nr […din…]

3

4

5

6

7

Cantitatea

Cost Unitar
EURO
DDP fără
TVA

Total
*Taxe
EURO
TVA / total Vamale /
DDP fără cantitate
total
TVA
cantitate

1

2
3
1
2
2
4
1
1
1
6
1
1
1
1

Total
* A se completa doar pentru achiziţiile extracomunitare
Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele si prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de
__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
____________________________________.
(denumire/nume operator economic)

ANEXA 2
OFERTANT
.......................................................................

DECLARAŢIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Subsemnatul......................................,

în

calitate

de

reprezentant

legal

al..............................................................., declar pe propria răspundere sub sancţiunea
excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte
publice, că ofertantul şi angajaţii nu sunt în conflict de interese, conform prevederilor art.14 și
15 din ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea,
constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, in cadrul procedurii de achiziţie în
vederea implementării proiectului ”Platforma e-commerce la S.C. Tourist Informator S.R.L”,
având ca achizitor S.C. Tourist Informator S.R.L.

Data
Semnătura și ștampila

