SPECIFICAŢII TEHNICE pentru
contractul de achiziţie soluţii 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 1 – „Software şi instruire”
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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 3 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 700.000 lei 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 1.300.000 RON,
sau echivalent în euro. Cursul de schimb mediu anual BNR : Anul EURO - mediu:
2012=4.4560; 2011=4,2379; 2010=4,2099

3.

Caietul de sarcini

Obiectul contractului este achiziţia de soluţii informatice şi instruire în vederea implementării
proiectului ”Platforma e-commerce la S.C. Tourist Informator S.R.L” co-finanţat 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 .

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: 1.012.000 lei fără TVA
Locaţia de implementare: Miercurea Ciuc, jud. Harghita
Durata contractului: 13 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 funcţionale şi operaţionale
Interfaţa administrativă

Este o componentă a sistemului, care asigură întroducerea şi actualizarea conţinutului de text
şi imagini, crearea şi administrarea paginilor şi meniurilor dinamice. Posibilitate de alocare
privilegii administrative diferite, multi nivel. Pe această interfaţă se înregistrează, se ţine
evidenţa şi se editează informaţiile referitoarea la unităţiile din domeniul turismului din
sistem.

Administrare unitate turistică (exemplu: Hotel)

Firmele primesc un user şi parolă cu care au posibilitatea să-şi administreze informaţiile
referitoare la unităţiile turistice proprii.

Modul de rezervări online

Modulul de rezervări online permite turiştilor posibilitatea verificării disponibilităţii cazărilor
libere şi rezervarea, achiziţionarea online a ofertelor, pachetelor turistice. Modulul calculează
automat tarifele pachetelor în funcţie de reducerile predefinite. Fiecare unitate turistică poate
să-şi configureze individula tarifele, reducerile, modul de valorificare a ofertelor, începând de

la cereri de oferte simple prin mail, până la plăţile prin virament sau rezervări şi plăţi cu
cardul bancar. Ţinerea evidenţei a camerelor libere, care sunt necesare pentru valorificarea
completă online este asigurată de unităţi în timp real.

Modulul trasee turistice
Modulul trasee turistice permite stocarea, categorizarea, afişarea pe hărţi, cu posibilitatea de
adăugare descrieri, fotografii, informaţii utile, a traseelor turistice înregistrate cu device-uri
GPS. Acestea pot fi descărcate mai târziu în format GPX şi refolosit şi de alţi turişti. Datorită
integrităţii sistemului, se adaugă automat punctele de interes din baza de date centrală la
traseele înregistrate, pe baza coordonatelor cunoscute.
Arhitectura logică şi fizică a sistemului
Arhitectura logica:

Tot sistemul trebuie să fie construită şi se va baza pe o bază de dată centrală, unde se regăsesc
toate informaţiile referitoare la unităţiile şi obiectivele turistice din domeniul turismului şi
traseele turistice. Aceste date sunt întroduse în sistem de uniţăţile turistice şi de
administratorii selectaţi. Din această bază de dată centrală informaţiile sunt distribuite pe
canale multiple, cum ar fi: websiteuri turistice, infochioşcuri, telefoane mobile, dar tot din
această bază de date primeşte datele şi modulul de gestionare capacitate liberă şi rezervare
online. Cel mai important canal de distribuire este portalul turistic, în care se regăsesc toate
funcţionalităţiile publice a modulelor sus amintite. Pe acest portal va apărea şi modulul
outdoor, iar fiecare unitate turistică primeşte o pagină proprie, pe care apar doar informaţiile
referitoare la unitatea proprie, unde se pot cere oferte şi se poate efectua rezervări online.

Arhitectura fizica:
Sistemul va funcționa pe principiul Cloud Computing, astfel necesită o bază puternică de
servere centrale pentru stocarea, structurarea şi deservirea datelor, iar pe partea de utilizatori
un client simplu.
Clienţii trebuie să aibă doar acces online, fără vreo restricţie la sistemul de operare, deoarece
nu este necesară instalarea a nici unui software, este îndeajuns folosirea unui browser web.
Modulele clienţiilor este testată şi funcţionează pe cele mai importante browsere, cum ar fi:
Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari
Modulele Serverului principal trebuie sa fie scrise folosind o tehnologie deschisă. Aceste
module pot fi instalate pe orice sistem de operare.

Pentru baza de date al sistemului trebuie folosită p tehnologie de bază de dată deschisă.
Serverul bazei de date v aputea fi instalată pe majoritatea sistemelor de operare.
Mai jos este prezentata arhitectura optimă a serverelor, care trebuie să deservească sistemul.
Aceasta se poate extinde dinamic dacă este nevoie.
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Cerinţe de integrare
Integrarea modulelor între ei este asigurată de baza de date centrală, toate datele sunt stocate
în aceasta, cea ce permite funcţionare modulelor şi individual în caz de nevoie, iar în cazul
folosirii mai multor module combinate, este asigurată comunicarea clară a datelor între ele.
În baza de date centrală pot fi integrate şi alte baze de date, cum ar fi sisteme GDS, CRS, care
pot să comunice între ei pe o platformă de sincronizare XML. Tot în aceeaşi fel pot fi
integrate informaţii turistice din alte baze de date turistice existente.

Sistemul trebuie să fie modular și să permită extinderea lui către un sistem integrat cu
următoarele funcționalități/module:
•

CRM specific pentru domeniul turismului
o managementul clienţilor fideli
o lista contactelor din presă
o gestionarea flexibilă a adreselor
o segmentare flexibilă

•

front office TDM-IT
o răspuns automat/manual
o răspuns email în forma HTML, word, cu sau fără ataşament PDF
o răspuns pe fax
o printare plicuri
o răspuns automat la verificare disponibilitate camere
o email cu ofertă camere libere
o răspuns prin mail sau fax referitor la camere libere

•

back office TDM-IT
o import listă adrese din text, XML, Excel sau Web service
o generare de statistici pe diferite criterii
o gestiunea materialelor de informare, a prospectelor
o ataşament automat la răspuns prin mail

•

sistem de management al cartelelor de fidelitate
o gestionarea reducerilor
o modul pentru partenerii acceptatori
o administrare centrală
o generare rapidă de statistici

o sistem CRM integrat
•

sistem de coordonare a evenimentelor
o evidenţa centralizată a organizatorilor şi a evenimentelor
o ordonarea şi filtrarea datelor
o sistem de înregistrare în 2 etape a partenerilor organizatori
o evenimente continue, periodice sau singulare
o gestionarea categoriilor de evenimente
o filtrarea evenimentelor
o export de date în excel (CSV), pdf, xml
o listă de date online sau pe hartă

Personal şi instruire

Echipa din SC Tourist Informator SRL care va fi implicata in implementarea proiectului
va fi formata din:
•

Gassner Wolfgang Norbert - Manager de proiect

•

Tulit Maria Magdalena – Responsabil financiar

•

Farkas Imre – Responsabil tehnic magazin on-line

Instruirea utilizatorilor aplicatiei si a administratorilor sistemului are un rol important în
acceptanţa produselor livrate şi în finalizarea cu succes a proiectului. În funcţie de audienţa
vizată, există mai multe tipuri de cursuri de instruire:
•

cursuri destinate utilizatorilor finali – 5 persoane: acestea se referă la utilizarea
noului sistem implementat, cu functionalitatile specifice;

•

cursuri destinate administratorilor de sistem – 3 persoane: acestea se refera la
administrarea sistemului, administrarea bazelor de date, asistenţa utilizatorilor,
administrarea infrastructurii hardware.

Cerinţe privind cursurile de instruire:
•

Cursurile vor fi realizate de instructori autorizaţi din cadrul firmei care va furniza
sistemul informatic;

•

Pentru fiecare curs vor fi furnizate manuale de curs;

•

Fiecare cursant va primi la sfârşitul fiecărui curs un certificat de instruire.

Pentru fiecare categorie de cursuri instructorul va prezenta:
•

Audienţa vizată

•

Durata cursului

•

Descrierea cursului

•

Structura cursului

•

Cerinţe privind cunoştintele minimale care trebuiesc îndeplinite de cursanţi.

Desfăşurarea instruirii: instruirea se va desfasura la sediul SC Tourist Informator SRL,
conform planului de instruire stabilit şi agreat contractual. Instruirea se va realiza utilizând
metode interactive combinate cu metode clasice, de către instructori din partea furnizorului
sistemului informatic.

Instruirea se va face pe baza suportului de curs livrat fiecărui

participant. Acest suport de curs va conţine exemple practice pentru o mai bună înţelegere a
modului de funcţionare şi administrare a sistemului, precum şi alte detalii legate de acesta.
Instruirea utilizatorilor se va face pe un mediu de test ce va utiliza o baza de date test. Nu
se încurajează instruirea direct pe baza de date reala a companiei.

Sesiunile de instruire constau din:
•

prezentarea conceptelor de către instructor;

•

prezentarea interactiunilor intre functiunea prezentata si alte functiuni ale sistemului;

•

sedinţe practice, pentru mai buna înţelegere şi utilizare a sistemului: exemplu practic
realizat de instructor si exercitii efectuate de cursanti;

•

testarea si evaluarea cunostintelor de baza dobandite (chestionar sau practic) in urma
instruirii.

La sfârşitul cursului, instructorul va cere cursanţilor să completeze un Chestionar de
Evaluare a Cursului.

In urma implementarii proiectului, SC Tourist Informator SRL va avea la dispozitie
urmatoarele documentatii:
•

documentaţiile tehnice ale echipamentelor şi software-ului de bază, furnizate de
producători;

•

manuale de instalare şi configurare a echipamentelor şi software-ului de bază;

•

manuale de administrare a sistemului/soluţiei;

•

manuale de utilizare a componentelor sistemului/soluţiei;

•

alte manuale/ documentaţii stabilite în urma perioadei de analiză;

Manualele şi documentaţiile, cu excepţia celor elaborate de producător, vor fi livrate pe suport
hârtie şi pe suport electronic (CD, DVD).

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. ofertant 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. 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
f. maxim 3 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 700.000 RON, fără TVA, sau echivalent în euro.
g. Declaraţie sau documente care sa ateste îndeplinirea condiţiei privind cifra de afaceri
pe ultimii 3 ani fiscali de cel puţin 1.300.00 RON sau echivalent euro

Ofertele pot fi depuse personal sau prin curier la adresa de mai jos:
Str. Ion Urdăreanu nr. 34, etaj 2, București, sector 5, 050688

Data limită de depunere a ofertelor este 24.03.2014 ora 16

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.
Ofertanții care respectă toate cerințele minime de mai sus, vor fi invitați începând cu data de
26.03.2014 pentru o sesiune demonstrativă la care vor trebui să prezinte următoarele
funcționalități:
•

editare informații unitate turistică

•

verificare disponibilitate loc de cazare

•

rezervare online loc de cazare

•

afișarea traseelor turistice

Doar ofertele care pot demonstra că opțiunile de bază prezentate în ofertă sunt funcționale vor
fi punctate conform criteriilor de mai jos.

Detalierea criteriului de atribuire:
Factor de evaluare

Punctaj alocat

Prețul ofertei

30

Termen de livrare (maxim 13 luni)

40

Perioadă de garanție (minim 1 an)

15

Perioadă

de

acces

gratuit

la 10

versiunile noi (minim 1 an)
Timp de reacție și intervenție service 5
(maxim 48 de ore)
Total

100 puncte

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

2. Descrierea factorului de evaluare Termen de livrare

Se va acorda punctajul maxim (40 puncte) pentru cel mai scurt termen ofertat. Pentru celelalte
oferte, punctajul se va aloca invers proporţional cu timpul ofertat. Ofertele cu termen de
livrare de peste 13 luni vor fi respinse.

3. Descrierea factorului de evaluare Garanţie
Se va acorda punctajul maxim (15 puncte) pentru cea mai lungă perioadă de garanţie ofertată.
Pentru celelalte oferte, punctajul se va aloca proporţional cu perioada ofertată. Ofertele cu
perioadă de garanție mai scurtă decât 1 an vor fi respinse.

4. Descrierea factorului de evaluare Perioadă de acces gratuit la versiunile noi
Se va acorda punctajul maxim (10 puncte) pentru cea mai lungă perioadă de acces ofertată.
Pentru celelalte oferte, punctajul se va aloca proporţional cu perioada ofertată. Ofertele cu
perioadă de acces mai scurtă decât 1 an vor fi respinse.

5. Descrierea factorului de evaluare Timp de reacţie şi intervenţie service
Se va acorda punctajul maxim (5 puncte) pentru cel mai scurt timp ofertat. Pentru celelalte
oferte, punctajul se va aloca invers proporţional cu timpul ofertat. Ofertele cu timp mai mare
de 48 de ore vor fi respinse.

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.

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
Modul gestiune
Modul rezervări
şi plăţi on-line
Aplicaţie
planificator
trasee turistice
Servicii instruire
utilizatori
Servicii instruire
administrator

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
1
1
60 ore
20 ore

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

