UNI UNE A E UROPE ANA

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE
A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE
PROGRAM INTEGRAT ERP

Pentru realizarea proiectului de investiții finanțat prin
Programul Operaţional Sectorial
„Creșterea Competitivităţii Economice 2007-2013”,
cu denumirea
„Achiziționarea și implementarea unui sistem informatic integrat de management
pentru creșterea eficienței proceselor interne și îmbunătățirea deciziilor manageriale, în
cadrul SC POLIMED COM SRL, loc. Bistrița, jud. Bistrița Năsăud”
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INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI

Important!
Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta in totalitate si fara restrictii conditiile generale si
particulare care guverneaza prezentele instructiuni ca singura baza a acestei proceduri de
atribuire, indiferent care sunt conditiile proprii de vanzare ale ofertantului. Ofertantii trebuie
sa examineze cu grija documentatia de atribuire si sa pregateasca oferta conform tuturor
instructiunilor, formularelor si specificatiilor tehnice continute in aceasta documentatie.
Nedepunerea unei oferte care sa respecte toate cerintele prevazute in termenul prevazut va
duce la respingerea ofertei.
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INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI
1. INFORMATII GENERALE
La depunerea ofertelor, ofertantii trebuie sa respecte toate instructiunile, formularele, clauzele
contractuale si specificatiile continute in aceasta documentatie de atribuire. Transmiterea unei oferte
care nu contine toate informatiile si documentele cerute si nu respecta termenul limita de depunere a
ofertelor specificat, poate conduce la respingerea acesteia.
Formularele prevazute in cadrul documentatiei trebuie completate in mod corespunzator. Formularele,
declaratiile si certificatele prevazute trebuie semnate, daca nu se specifica altfel, de persoanele sau
institutiile autorizate.
1.1. Beneficiar al contractului

SC POLIMED COM SRL
Sediu social: Loc. Bistriţa, str. Drumul Cetăţii, nr. 3-5, jud. Bistriţa Năsăud
Telefon: 0263–234.345
Fax: 0263–234.663
E-mail: office@polimedcom.ro
Persoana contact: Tămăşoi Ioan
1.2. Tip legislatie

Prezenta procedură de achiziție se derulează cu respectarea prevederilor:
-

Ordinului MFE 1120/15.10.2013 privind aprobarea procedurii simplificate aplicate de beneficiarii
privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul “Convergență”,
precum și în cadrul proiectelor finanțate prin Mecanismele Financiare SEE și Norvegian pentru
atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, publicat în M.Of. 650/22.10.2013.

-

Art. 14 și art. 15 din OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor
apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente
acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea 142/2012, cu modificările și
completările ulterioare.

1.3. Calendarul procedurii de atribuire

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări
Data 18.03.2014, ora limită 14:00, adresa: Sediul SC POLIMED COM SRL, Loc. Bistriţa, str.
Drumul Cetăţii, nr. 3-5, jud. Bistriţa Năsăud, Telefon: 0263–234.345; Fax: 0263–234.663
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 20.03.2014 ora 16:00
Data limită de depunere a ofertelor: 25.03.2014 ora limită: 12:00
Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 25.03.2014 ora 13:00, la sediul societății
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Data finalizării procedurii de evaluare este 11.04.2014
Data limită de informare a ofertanţilor cu privire la rezultatul procedurii de atribuire: 11.04.2014
Data limita de depunere a contestatiilor: 15.04.2014 ora limită: 12:00
Data limita a solutionarii contestatiilor: 18.04.2014 ora limită: 12:00
Data estimativă de semnare a contractului de furnizare este 23.04.2014

1.4. Informatii si clarificari

Pentru clarificari suplimentare, daca este cazul, va puteti adresa in scris conform FORMULAR Nr. 13
– SOLICITARE DE CLARIFICARI, transmis la sediul SC POLIMED COM SRL: Loc. Bistriţa, str.
Drumul Cetăţii, nr. 3-5, jud. Bistriţa Năsăud, Telefon: 0263–234.345; Fax: 0263–234.663, persoana de
contact – Tămășoi Ioan in termenul mentionat. Raspunsul la clarificarile solicitate in termen, va fi
semnat, datat si stampilat de catre reprezentantul legal al ofertantului si va fi transmis solicitantului.
Nu se organizeaza inspectie pe teren sau intalnire pentru clarificari.

2. CONDITII PENTRU SEMNAREA CONTRACTULUI
2.1. Denumirea contractului

Achizitie program integrat - ERP pentru proiectul „Achizitionarea si implementarea unui sistem
informatic integrat de management pentru cresterea eficientei proceselor interne si imbunatatirea
deciziilor manageriale, in cadrul SC POLIMED COM SRL, loc. Bistrița, jud. Bistrița Năsăud”
2.2. Obiectul contractului

Obiectul contractului consta in achizitia de program integrat ERP, conform caietului de sarcini anexat.
2.3. Tipul contractului

Tipul contractului: contract de furnizare.
2.4. Durata contractului

Durata de executie a contractului: 3 luni calendaristice de la data semnarii contractului.
2.5. Semnarea contractului

SC POLIMED COM SRL va comunica ofertantului castigator rezultatul selectiei si va fi invitat pentru
semnarea contractului. Daca acesta nu semneaza contractul in termenul stabilit, pierde contractul.
Contractul si anexele sale vor fi intocmite in doua exemplare originale.
In contractul ce urmeaza a fi incheiat, se vor specifica termenele de livrare a bunurilor, de prestare a
serviciilor, modalitatile si conditiile de plata, valabilitatea contractului.
2.6. Valoarea estimata

Valoarea estimata a contractului este de 296.142,00 LEI fara TVA.
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3. CONDITII DE PARTICIPARE
Pentru participare la licitatie, oferta trebuie sa contina obligatoriu urmatoarele documente:


FORMULARUL Nr. 1 - Scrisoare de inaintare;



FORMULARUL Nr. 2 - Imputernicire pentru semnatarul ofertei (daca este cazul);



FORMULARUL Nr. 3 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura;



FORMULARUL Nr. 4 - Declaratie privind eligibilitatea;



FORMULARUL Nr. 5 - Declaratie de respectare a legislatiei in vigoare privind conflictul de
interese;



FORMULARUL Nr. 6 - Informatii generale;



FORMULARUL Nr. 7 – Oferta financiara;



FORMULARUL Nr. 8 – Oferta tehnică;



FORMULARUL Nr. 9 – Declaratie privind asumarea caietului de sarcini;



FORMULARUL Nr. 10 - Graficul de indeplinire a contractului;



FORMULARUL Nr. 11 – Solicitare clarificari (daca este cazul);



FORMULARUL Nr. 12 – Imputernicire pentru reprezentarea ofertantului la sedinta de deschidere
(daca este cazul);



Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (in original, copie legalizata sau
fotocopie “conform cu originalul”, semnat si stampilat de reprezentantul legal/imputernicit al
ofertantului si valabil la data depunerii ofertei) din care sa rezulte obiectul de activitate al firmei,
specific acestei achizitii sau echivalent pentru ofertanti straini;

4. PREZENTAREA OFERTEI
4.1. Redactarea ofertelor

Oferta si toate documentele ei, precum si corespondenta dintre ofertant si beneficiar vor fi redactate in
limba romana sau insotite de traducere autorizata efectuata pe responsabilitatea reprezentantului legal.
4.2. Conditii de prezentare a ofertelor

Moneda folosita la intocmirea ofertei financiare este RON sau EURO. Cursul de schimb folosit la
selectia ofertelor este cursul de referinta al Bancii Nationale a Romaniei din data deschiderii ofertelor.
Valabilitatea ofertei trebuie sa fie de minim 30 zile. Orice oferta valabila pentru o perioada mai scurta
decat acest termen va fi respinsa.
4.3. Depunerea ofertei

Oferta va fi depusa la sediul societății SC POLIMED COM SRL, adresa: loc. Bistriţa, jud. BistriţaNăsăud, Drumul Cetății, nr. 3-5.
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Ofertele pot fi transmise prin posta, curier sau depuse direct de catre ofertant la adresa mentionata,
pana la data si ora limita stabilita si fiecare din ofertele depuse va primi numar de inregistrare.
4.4. Prezentarea ofertei

Numar de exemplare: 1 original.
Documentele de calificare si propunerea financiara se vor indosaria, vor fi insotite de opis (in care vor
fi menţionate toate documentele solicitate in documentaţia de atribuire, cu indicarea paginii la care se
afla documentul – in ordinea din documentaţia de atribuire), iar fiecare fila va fi numerotata si semnata
de catre reprezentantul autorizat al ofertantului. Filele cu informaţii si pe verso vor fi si ele numerotate
si semnate de catre reprezentantul autorizat al ofertantului.
Acestea se vor introduce intr-un plic, sigilat si netransparent, marcat cu adresa autoritatii contractante,
denumirea achizitiei <<Oferta pentru contractul de achiziţie „Achizitie program integrat ERP">>
Plicul trebuie sa fie marcat cu inscriptia „A nu se deschide inainte de data de 25.03.2014, ora
13:00”
Toate ofertele primite dupa termenul limita de depunere prevazut vor fi respinse si nu vor fi admise la
evaluare.

5. GARANTII
5.1. Garantia de participare

Nu este cazul.
5.2. Garantia de buna executie

Nu este cazul.

6. SELECTIA OFERTELOR
6.1. Data sesiunii de deschidere a ofertelor

Ofertele vor fi deschise in data de 25.03.2014, ora 13:00, ora Romaniei, la sediul social al SC POLIMED
COM SRL, adresa: loc. Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud, Drumul Cetății, nr. 3-5.
6.2. Corespondenta

Comunicarile intre beneficiar si ofertanti se vor face exclusiv in scris. Nicio schimbare a valorii sau
continutului ofertei nu va fi solicitata, propusa sau autorizata, exceptand cazul cand este necesara o
schimbare pentru a confirma erorile de calcul aritmetic.
6.3. Analiza conformitalii administrative a ofertelor

Aceasta faza are ca obiect sa verifice daca oferta este conforma cu prescriptiile dosarului de selectie de
oferte. O oferta este conforma daca respecta toate conditiile, modalitatile si specificatiile continute in
dosarul de licitatie. Toate documentele se prezinta in mod obligatoriu la deschiderea ofertelor.
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6.4. Criteriile de calificare

Criteriile de calificare vor fi:


Un ofertant este calificat daca acesta indeplineste cumulativ cerintele minime



Un ofertant participa, pentru acest contract, cu o singura oferta, in mod individual, ca si
contractant, subcontractant sau ca partener al societatii mixte/consortiului/asocierii. Depunerea
sau participarea cu mai mult de o oferta de catre un singur ofertant sau partener pentru acelasi
contract va conduce la respingerea ofertelor respective.

6.5. Evaluare tehnico-financiara

Ofertele considerate conforme din punct de vedere administrativ si care respecta criteriile de calificare,
sunt supuse unei verificari tehnico-financiare vizand descoperirea eventualelor erori aritmetice de calcul.
Oferta financiara trebuie sa fie explicita. Daca exista o nepotrivire intre suma indicata in cifre si cea
indicata in litere, ultima dintre acestea prevaleaza. Sumele astfel corectate sunt prezentate ofertantului.
Daca acesta nu le accepta, oferta este respinsa. In urma evaluarii financiare, comisia de evaluare a
ofertelor din partea beneficiarului va totaliza un punctaj (a se consulta criteriile de atribuire mentionate
in cadrul Fisei de date a achizitiei, sectiunea Criteriilor de atribuire si FORMULARUL Nr. 7 Oferta financiara)

6.6. Criteriul de selectie
Criteriul de selectie a ofertelor va fi: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic
Ofertantul a carui oferta va primi punctajul cel mai mare, va fi desemnat castigator.
7. PROGRAMUL SEDINTEI COMISIEI DE EVALUARE A OFERTELOR
Data limita de depunere a ofertei este 25.03.2014 ora limită: 12:00, ora Romaniei.
Ofertele vor fi deschise la data de 25.03.2014, ora 13:00, ora Romaniei la sediul social al SC
POLIMED COM SRL, adresa: loc. Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud, Drumul Cetății, nr. 3-5. Evaluarea
ofertele va fi finalizata in data de 11.04.2014, iar informarea ofertantilor cu privire la rezultatul
procedurii de atribuire a ofertelor se va face in data de 11.04.2014.
Modul de lucru al comisiei de evaluare se va desfasura in conformitate cu prevederile capitolului VI
din HG 925/2006.
Ofertantii vor putea participa la sedinta de deschidere sau nu. Ofertele se vor deschide si in absenta.
In cazul participarii la sedinta de deschidere, Autoritatea contractanta solicita sa se prezinte:
-

pentru persoanele care participa din partea ofertantilor la sedinţa de deschidere, imputernicire
din partea persoanei autorizate sa reprezinte ofertantul la

procedura

(conform
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FORMULARUL Nr. 12 - Imputernicire pentru reprezentarea ofertantului la sedinta de
deschidere).
-

copie dupa actul de identitate al persoanelor din partea ofertanţilor care participa la deschidere

8. SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR
Orice ofertant nemultumit de rezultatul procesului de adjudecare are dreptul de a depune contestatie
catre SC POLIMED COM SRL. Termenul de depunere a eventualelor contestatii este de maxim 3 zile
calendaristice de la comunicarea rezultatului procesului de selectie. In caz contrar, contestatiile nu se
vor lua in consideratie.
In cazul primirii unei contestatii, beneficiarul privat va numi o comisie de solutionare a contestatiei.
Comisia va analiza si solutiona contestatia in termen de maxim 2 zile lucratoare de la primirea
acesteia, care se va finaliza printr-un Raport de solutionare a contestatiei. Comisia are dreptul de a
solicita clarificari din partea contestatarului, caz in care perioada de solutionare poate fi prelungita cu
perioada in care se primesc clarificarile dar nu mai mult de 2 zile. Contestatiile se vor solutiona la
sediul social al SC POLIMED COM SRL, adresa: loc. Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud, Drumul Cetății,
nr. 3-5.
In cazul in care contestatarul nu este multumit nici de rezultatul Raportului de solutionare a
contestatiei, acesta are dreptul de a se adresa justiţiei, in condiţiile legii contenciosului-administrativ
iar SC POLIMED COM SRL are dreptul de a incheia contractul cu ofertantul castigator.

Tămășoi Ioan
Reprezentant Legal
SC POLIMED COM SRL
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FISA DE DATE A ACHIZITIEI

I.a. Autoritatea contractanta
Denumire: SC POLIMED COM SRL
Adresa: Loc. Bistriţa, str. Drumul Cetăţii, nr. 3-5, jud. Bistriţa Năsăud
Localitatea: Bistrita
Cod postal:
Tara: Romania
Pesoana de contact: Tămășoi Ioan
Telefon: 0263 – 234.345
E-mail: office@polimedcom.ro
Fax: 0263 – 234.663
I.b. Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante
□ ministere ori alte autorităţi publice centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau
local
□ agenţii naţionale
□ autorităţi locale
-financiare;
□ alte instituţii guvernate de legea publică
□ instituţie europeană/organizaţie internaţională
 altele (specificaţi) – societate comercială
socială;

◦ energie;
◦ apă;
◦ poştă;
◦ transport.
x altele – COD CAEN - 2222 - Fabricarea
articolelor de ambalaj din material plastic
Autoritatea contractanta achizitioneaza in numele altei autoritati contractante
DA □
NU■
I.c. Cai de atac
Eventualele contestatii se pot depune la:
Sediul social SC POLIMED COM SRL, adresa: loc. Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud, Drumul Cetății, nr.
3-5.
Institutia responsabila pentru solutionare contestatie:
SC POLIMED COM SRL
Adresa: Drumul Cetății, nr. 3-5, Loc. Bistrita, Jud. Bistrita Nasaud
Localitatea: Bistrita
Tara: Romania
Tel.: 0263 – 234.345, Fax.: 0263 – 234.663
I.d. Sursa de finantare
Programul Operaţional Sectorial „Cresterea
Competitivitaţii Economice”,
Axa prioritară III - Tehnologia Informaţiei şi
Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi
public
Domeniul de intervenţie 3 - Susţinerea e-

Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri
comunitare
DA ■
NU □
Daca DA, se face referire la proiect/program
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economiei
Operaţiunea 1 - Sprijin pentru sisteme TIC
integrate şi alte aplicaţii electronice pentru
afaceri
II. Obiectul contractului
II.1. Descriere
II.1.1. Denumire contract: Contract de achiziţie - program integrat ERP
II. 1.2.Locatia lucrarii, locul de livrare sau prestare: loc. Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud, Drumul Cetății,
nr. 3-5
(a) Lucrari

□

Executie
□
Proiectare si executie □
Realizare prin mijloace
corespunzatoare cerintelor
specificate de autoritatea
contractanta □

(b) Produse

■

Cumparare
■
Leasing
□
Inchiriere
□
Cumparare in rate
□
Combinatii intre ele □

(c) Servicii

□

Categoria serviciului:
Servicii informatice si servicii
conexe
Servicii de cursuri de formare
profesionala asociate pachetelor
software

Principalul loc de livrare:
Principalul loc de prestare :
loc. Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud,
Nu este cazul
Drumul Cetății, nr. 3-5
Coduri CPV:
Coduri CPV:
□□□□□□□□/ □□□□□□
- 48451000-4/Pachete software de
planificare a resurselor intreprinderii
II.1.3. Procedura se finalizeaza prin: Contract de achizitie
II.1.4. Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii contractului: DA ■
NU □
II.1.5. Divizare pe loturi DA □
NU ■
II.1.6. Ofertele alternative sunt acceptate
DA □
NU ■
Principala locatie a lucrarii:
Nu este cazul.
Cod CP
□□□□□□□□/ □□□□□□

II.2. Cantitatea sau scopul contractului
II.2.1.Total volum prestatii servicii/cantitati produse: Conform FORMULARUL Nr. 7 - Oferta
financiara
II.2.2.Valoarea estimata fara TVA: valoare maxima estimata a contractului este de: 296.142,00 LEI
III. Conditii specifice contractului
III.1. Alte conditii particulare referitoare la contract
III.1.1. Contract rezervat
DA □
III.1.2. Altele
DA □

NU ■
NU ■

IV. Procedura
IV.1. Procedura selectata : CERERE DE OFERTA
Procedura selectata

Cerere de oferta

IV.2. Legislatia aplicata
IV.3. Legislatia aplicata
Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate
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V. Criterii de calificare si selectie
In cazul unei oferte comune, situatia personala si capacitatea de exercitare trebuie dovedite de fiecare
dintre asociati in parte, iar cerintele privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau
profesionala vor fi indeplinite prin cumul, mai putin cerintele care vizeaza atributii in executarea
viitorului contract care trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere
a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.
In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formulare solicitate nu este reprezentantul
legal al operatorului economic, se va atasa o imputernicire pentru acesta, semnata de
reprezentantul legal mentionat in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului
Comertului, conform FORMULARUL Nr. 2 – Imputernicire pentru semnarea ofertei .
Toate documentele vor avea, pe lânga semnatura si stampila, mentionat in clar numele intreg al
persoanei semnatare. A nu se folosi prescurtari.
In cazul ofertantilor de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba de
origine, insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana. Documentele emise de
autoritatile competente vor fi valabile la data deschiderii ofertelor. Documentele pentru care nu este
prevazuta o perioada de valabilitate stabilita de lege, nu vor fi emise cu mai mult de 30 de zile
calendaristice pâna la data deschiderii ofertelor. Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui
operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile
competente.
V.1.Situatia personala a candidatului/ofertantului
V.1.1. Declaratie privind calitatea Cerinta minima:
Se solicita conform FORMULARUL Nr. 3 - DECLARATIE
de participant la procedura
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA
Solicitat ■ Nesolicitat □
PROCEDURA, in original, semnata si stampilata de
reprezentantul legal/imputernicit al ofertantului.
V.1.2.
Declaratie
privind Cerinta minima:
Se solicita conform FORMULARUL Nr. 4 – DECLARATIE
eligibilitatea
PRIVIND ELIGIBILITATEA, in original, semnata si
Solicitat ■ Nesolicitat □
stampilata de reprezentantul legal/imputernicit al ofertantului.
V.1.3. Declaratie de respectare a Cerinta minima:
legislatiei in vigoare privind Se solicita conform FORMULARUL Nr. 5 – DECLARATIE
conflictul de interese
DE RESPECTARE A LEGISLATIEI IN VIGOARE
PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE prevazute la art.
Solicitat ■ Nesolicitat □
14 si 15 din OUG nr. 66/2011, in original, semnata si stampilata
de reprezentantul legal/imputernicit al ofertantului.

V.2.Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
V.2.1. Existenta unei forme de Cerinta minima:
inregistrare
si/sau
atestare/ 1. Pentru persoanele juridice romane:
apartenenta din punct de vedere Se solicita Certificat constatator, valabil la data depunerii
ofertei, in original, copie legalizata sau fotocopie conform cu
profesional
Solicitat ■
Nesolicitat □
originalul, semnat si stampilat de reprezentantul
legal/imputernicit al ofertantului din care sa rezulte obiectul de
activitate al firmei, specific acestei achizitii
2. Persoane juridice straine:
Se solicita Certificat constatator sau echivalent, valabil la data
depunerii ofertei, in original, copie legalizata sau fotocopie
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conform cu originalul, semnat si stampilat de reprezentantul
legal/imputernicit al ofertantului si traducerea legalizata in limba
romana, din care sa rezulte obiectul de activitate al firmei,
specific acestei achizitii, sau echivalent pentru ofertanti straini
V. 3. Capacitatea economica si financiara
V.3.1. Informatii generale privind Cerinta minima:
cifra de afaceri pe ultimii 3 ani Ofertantul va completa o declaratie pe propria raspundere in
financiari incheiati (media cifrei conformitate cu FORMULARUL Nr.6 – INFORMATII
de afaceri globale pe ultimii 3 ani GENERALE, in original semnat si stampilat de reprezentantul
legal/imputernicit al ofertantului
financiari incheiati).
Solicitat ■
Nesolicitat □
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani financiari incheiati
se calculeaza la cursul mediu B.N.R, astfel:
1 euro=4,2099 lei pentruanul 2010;
1 euro=4,2379 lei pentruanul 2011;
1 euro=4,4560 lei pentruanul 2012.

V.3.2. Oferta financiara
Solicitat ■
Nesolicitat □

Pentru societatile infiintate de mai putin de 1 an, cifra de afaceri
medie se va calcula proportional cu perioada de existenta.
Pentru societatile infiintate de mai putin de 3 ani, cifra de afaceri
medie se va calcula pentru perioada de existenta.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest
formular.
Cerinta minima:
Se solicita, conform FORMULARUL Nr. 7 – OFERTA
FINANCIARA, in original, semnat si stampilat de
reprezentantul legal/imputernicit al ofertantului din care sa rezulte
costurile pe fiecare categorie in parte cat si a intregului contract;

V.4. Capacitatea tehnica si/sau profesionala
V.4.1.Declaratie privind asumarea Cerinta minima:
Se solicita, conform FORMULARUL Nr. 8 – DECLARATIE
cerintelor caietului de sarcini
Solicitat ■
Nesolicitat □
PRIVIND ASUMAREA CERINTELOR CAIETULUI DE
SARCINI, in original, semnata si stampilata de reprezentantul
legal/imputernicit al ofertantului.
V.4.2.Lista principalele contracte
similare
Solicitat □
Nesolicitat ■
V.4.4. Graficul de indeplinire a
Cerinta minima:
Se va prezenta, conform FORMULARUL Nr. 10 – GRAFICUL
contractului
Solicitat ■
Nesolicitat □
DE INDEPLINIRE A CONTRACTULUI,
in original,
semnata si stampilata de reprezentantul legal/imputernicit al
ofertantului;
Se considera calificat orice ofertant care indeplineste cerintele minime de calificare prezentate in
capitolul V.
Observaţie: Oferta care nu indeplinesc cerinţele minime, va fi respinsa ca inacceptabila.
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VI. Elaborarea ofertei
VI.1. Limba de redactare a ofertei
VI.2. Perioada de valabilitate a ofertei
VI.3. Modul de prezentare a ofertei

VI.4. Modul de prezentare a propunerii
financiare

VI.5. Data limita de depunere a ofertelor
VI.6. Deschiderea ofertelor

Romana
Minim 30 zile
Documentele de calificare si propunerea financiara se
vor indosaria, vor avea un opis (in care vor fi menţionate
toate documentele solicitate in documentaţia de
atribuire, cu indicarea paginii la care se afla documentul
– in ordinea din documentaţia de atribuire), iar fiecare
fila va fi numerotata si semnata de catre reprezentantul
autorizat al ofertantului. Filele cu informaţii pe verso vor
fi si ele semnate.
Acestea se vor introduce intr-un plic, sigilat si
netransparent, marcat cu adresa autoritatii contractante,
denumirea achizitiei <<Oferta pentru contractul de
achiziţie „ Achizitie program integrat ERP">>
si cu metiunea „A nu se deschide inainte de data de
25.03.2014, ora 13:00”
FORMULARUL Nr. 7 - Oferta financiara reprezinta
elementul principal si va cuprinde pretul total al
produselor si serviciilor, in conformitate cu Caietul de
sarcini. Propunerea financiara va cuprinde toate
cheltuielile legate de executie, manipulare, procurare,
transport, testare, punere in functiune, inclusiv probe
tehnologice, eventualele remedieri si orice alte cheltuieli
pâna la receptia finala.
Pretul include toate cheltuielile si comisioanele care vor
fi angajate de catre ofertant in vederea asigurarii
serviciilor/produselor
solicitate
prin
prezenta
documentatie.
25.03.2014 ora limită: 12:00
In conformitate cu prevederile capitolului VI din HG
925/2006

VII. Criterii de atribuire:
VII.1. Pretul cel mai scazut

□

VII.2. Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic

■
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Metoda presupune clasificarea ofertelor în ordinea descrescătoare a punctajelor total obținute de fiecare
participant.
Clasamentul pe baza căruia se stabilește oferta câștigatoare se întocmește în ordinea descrescătoare a
punctajelor obținte.
Evaluarea ofertelor constă în acordarea pentru fiecare ofertă a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării
algoritmului de calcul conform următorului tabel al punctelor de calitate:
Nr. crt.

Factori de evaluare

Punctaj alocat %

1.

Preț echipament

30 %

2.

Specificații tehnice

50 %

3.

Costurile de mentenanta anuale

10 %

4.

Perioada de implementare

10 %

Pentru fiecare ofertă se va acorda punctajul în felul următor:
1. Prețul ofertei - maxim 30 puncte
a) pentru cel mai scăzut dintre prețurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare
- respectiv 30 de puncte;
b) pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit. a) se acorda punctaj astfel:
P prețul ofertei n = (preț ofertă minim/preț ofertă n) x punctajul maxim alocat
Prețurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt prețurile în euro din oferta financiară, fără
taxa pe valoare adăugată.
2. Specificații tehnice - maxim 50 de puncte
Punctajul se determină ținând cont de următoarele aspecte:
a). pentru oferta care întrunește toate cerințele din Specificații Tehnice se acorda 50 puncte;
b). oferta care nu îndeplinește toate cerințele din Specificații Tehnice nu se punctează la acest factor de
evaluare;
3. Costurile de mentenanta anuale - maxim 10 puncte
Punctajul se determină ținând cont de următoarele aspecte:
a). pentru oferta cu cele mai scăzute costuri de mențenanță anuale se acorda 10 puncte;
b). pentru alte costuri de mențenanță anuale decât cele prevazute la lit. a) se acorda punctaj astfel:
P cost de mentenanță n = (costul de mentenanță cel mai scăzut/costul de mentenanță n) x punctajul
maxim alocat;
4. Perioada de implementare - maxim 10 puncte
Punctajul se determină ținând cont de următoarele aspecte:
a). pentru oferta cu cel mai mic termen de implementare se acorda 10 puncte;
b). pentru alt termen de implementare decât cel prevazut la lit. a) se acordă punctaj astfel:
P termen de implementare n = (termenul de implementare cel mai mic/termen de implementare n) x
punctajul maxim alocat;
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CAIET DE SARCINI
PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE
PROGRAM INTEGRAT ERP

Pentru realizarea proiectului de investiții finanțat prin
Programul Operaţional Sectorial
„Creșterea Competitivităţii Economice 2007-2013”,
cu denumirea
„ Achiziționarea și implementarea unui sistem informatic integrat de management
pentru creșterea eficienței proceselor interne și îmbunătățirea deciziilor manageriale, în
cadrul SC POLIMED COM SRL, loc. Bistrița, jud. Bistrița Năsăud”
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Descrierea tehnică a proiectului

Societatea POLIMED COM SRL a înregistrat o dezvoltare continuă și susținută. Având în vedere
analiza efectuată de managementul companiei la nivelul proceselor operaționale, precum și nevoia
directă resimțită la nivel de top management se impune se impune reevaluarea și reorganizarea
activității societății și a proceselor acesteia pe baza unui sistem informatic integrat de management.
Programul informatic existent este depășit atât fizic cât și moral, fiind insuficient față de nivelul de
informație procesată și înmagazinată la nivel de companie. Actualul sistem informatic nu are
capacitatea de a oferi informații în timpi reali, nu integrează procesele societății și nu oferă rapoartele
necesare conducerii societății.
Astfel, se impune schimbarea sistemului existent cu un sistem mai performant care sa permită
gestionarea întregului lanț de producție, de la furnizori și stocuri de materie primă, trecând prin etapele
fiecărui proces de producție, până la distribuție, vânzare produse finite și gestionarea relației cu clienții
societății.
Societatea POLIMED COM SRL necesită un sistem integrat de management, alcătuit din componente
interconectate care să ofere angajaților și conducerii societății un control integral al informației și al
proceselor afacerii, să urmărească utilizarea eficientă a resurselor companiei, desfășurarea ritmică a
activității și să semnaleze fenemenele care influențează indicatorii de performanță stabiliți de la nivelul
societății până la nivelul fiecărui angajat, parte al acestui sistem.
Modulele necesare, care vor cuprinde procesele activității societății sunt:


Contabilitate



Marketing-Vânzări



Aprovizionare



Gestiune stocuri materii prime



Gestiune stocuri produse finite



Producție



CTC

Programul integrat - ERP trebuie să integreze toate modulele. Folosirea acestui program integrat de
către toți utilizatorii desemnați oferă posibilitatea ca datele și informațiile companiei, din toate
procesele, să fie gestionate de o platformă unică, nemaifiind astfel necesare alte sisteme sau programe
de introducere și procesare date.
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Programul intergat - ERP va permite executarea de sarcini din diferite sectoare ale activității și va
susține majoritatea activităților executate în întreprindere. Programul integrat - ERP va putea în baza
datelor și a informațiilor introduse să genereze rapoarte generale și specifice, administrative pe baza
analizei sintetice a datelor din activitatea companiei.
Programul integrat - ERP va permite ca modificările efectuate în oricare din module să aibă efecte și în
celelalte, unde există dependențe.
Programul integrat - ERP va permite structurarea datelor, prin alocarea de drepturi de acces, precum și
prin particularizarea meniurilor, astfel încât fiecare utilizator să aibă acces și să utilizeze numai acele
porțiuni ale bazei de date necesare scopurilor sale, în conformitate cu poziția sa în cadrul companiei.
Programul integrat - ERP trebuie să asigure:


O interfață prietenoasă, accesibilă și eficientă, astfel încât utilizatorul să poate avea o eficiență
ridicată în exploatare



Integrare completă între module



Acces facil și rapid la datele stocate



Instrumente avansate de dezvoltare și de întreținere a sistemului



Particularizarea formelor, meniurilor și a rapoartelor



Comunicarea datelor prin e-mail



Exportul datelor în formate tip Word, Excel sau echivalente



Cuprinde instrumentul „Help” care să permită cunoașterea rapidă a sistemului, un timp redus
de învățare și instruire, precum și un timp redus de rezolvare a problemelor de operare
apărute.

Programul integrat - ERP va permite mărirea numărului de utilizatori, precum și mărirea capacității
echipamentelor hardware, fără a fi nevoie de dezvoltarea sau modificarea programului.
Programul integrat - ERP permite elaborarea de rapoarte administrative și operative pentru toate
departamentele. Rapoartele generate pot fi standard, cu câmpurile predefinite sau pot fi personalizate,
utilizatorul putând alege câmpurile raportului.

Proiect tehnic - detalii referitoare la specificațiile funcționale și operaționale
Arhitectura
Programul integrat - ERP se bazează pe integrarea tuturor operațiunilor firmei în sistemul informatic.
Flexibilitatea programului va asigura independența fiecărui departament, dar și controlul total,
împreună cu integrarea datelor în sistemul central. Toate documentele vor fi introduse în sistem o
singură dată, programul asigurând legătura automată între departamente și către baza de date centrală.
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În acest fel toate operațiunile (atât cele contabile cât și cele de gestiune/producție/vânzări/logistică) pot
fi urmărite în timp real, informațiile fiind disponibile în întregul sistem până la nivel managerial.

Modulul financiar
Modulul financiar al programului integrat - ERP va fi un sistem complet și cuprinzător, având la bază
o tehnologie avansată, capabil să opereze tranzacțiile financiare zilnice într-un mod rapid și eficient.
Sistemul va oferi un spectru larg de rapoarte de bilanț contabil, cont de profit și pierderi și balanșe de
verificare, care pot fi generate fie după data tranzacției, fie după data documentului. Astfel de situații
contabile pot fi obținute în moneda locală sau ca rapoarte internaționale exprimate în alte valute.
Contabilitate generala - Funcționalitatea de contabilitate generală a programului integrat - ERP va
permite administrarea multi-anuală a conturilor, ceea ce va oferi posibilitatea de a realiza punctaje,
interogari și de a genera rapoarte financiare referitoare la tranzacții pe mai mult de un an fiscal.
Sistemul va pune la dispoziție capacități complete multi-valuta. Orice cont în monedă străină va fi
menținut și într-o altă valută.
Clienți - Modulul de clienți va fi o extensie directă a vânzărilor și livrărilor. El va administra toate
procedurile contabile referitoare la client, de la crearea de facturi până la încasarea plății, calcularea
penalităților, evidența creditului și vechimea acestuia.
Furnizori - Modulul de furnizori va fi o extensie directă a achizițiilor și recepției de bunuri. El va
administra toate procedurile contabile referitoare la furnizori, de la înregistrarea tuturor facturilor
furnizorului, până la pregatirea și executarea plății (prin filă cec sau transfer bancar), vechimea,
distribuirea cheltuielilor de transport și operarea cheltuielilor de import.
Plăți - programul integrat - ERP va oferi mai multe opțiuni pentru înregistrarea plăților către furnizori:
plăți în numerar și transferuri bancare (dar și file de cec și cărți de credit). Plățile vor putea să fie
efectuate pentru anumite facturi sau să nu fie în legătură cu o factură anume.
Managementul numerarului - Modulul programului integrat - ERP pentru administrarea numerarului
va permite urmărirea transferurilor de fonduri de la și către casierie, precum și către conturile bancare
și conturile de cărți de credit. Jurnalul de numerar va asigura posibilitatea de urmărire a fiecărei sume
plătite, încasate sau depuse (de exemplu, încasare de la client, depozit, transfer bancar și factură de
la/către un client ocazional).
Descarcarea de gestiune - Cu ajutorul descărcării de gestiune programului integrat - ERP va
înregistra costurile tranzacțiilor de stocuri în contabilitatea generală. Acest fapt, la rândul său, va
permite urmărirea financiară a achizițiilor și vânzărilor dintr-o varietate de perspective. Va mai
permite și urmărirea altor tipuri de tranzacții de stoc din cadrul sistemului, cum ar fi transferurile interdepozite, casarea și altele asemănătoare.
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Alocarea costurilor - Modulul pentru alocarea costurilor va permite analiza profitabilității și costurile
diverselor segmente din afacere. Aceasta se va obține prin definirea centrelor de profit și a centrelor de
cost. Centrele de profit presupun costuri directe și generează venituri. Centrele de cost presupun
costuri indirecte, care sunt apoi distribuite între diferitele centre de profit. Analiza profitabilității
centrelor de profit și/sau a cheltuielilor acumulate ale centrelor de cost va fi efectuată pe baza notelor
contabile înregistrate pentru aceste centre de profit și de costuri.
Mijloace fixe - Modulul pentru mijloace fixe va urmări toate mijloacele fixe deținute de companie. El
va conține toate instrumentele necesare pentru înregistrarea în sistem a tuturor mijloacelor fixe
achiziționate, administrarea și urmărirea activelor prin intermediul grupurilor de mijloace fixe,
calcularea amortizării liniare și accelerate, amândouă vor fi definite atât pentru scopuri contabilitate
cât și pentru taxe și impozite, înregistrarea amortizării și a vânzărilor/casărilor către contabilitate,
administrarea reducerii sau creșterii valorii unui mijloc fix.
Rapoarte internaționale - Sistemul va furniza în mod automat rapoarte (cum ar fi profit și pierdere,
bilanț contabil, balanțe de verificare etc.) conforme cu standardele internaționale de contabilitate, atât
în lei cât îi în orice monedă străină, fără a fi necesare proceduri de contabilitate suplimentare.
Modulul de achiziții
Sistemul integrat - ERP va include întregul proces de cumpărare - de la conceperea necesarurilor de
cumpărare (recomandări), până la inițierea de cereri de ofertă din partea furnizorilor, la înregistrarea
ofertelor primite, la întocmirea comenzilor de cumparare și, în final, la recepția bunurilor și facturarea
lor. Modulul pentru achiziții se va afla în legatură cu modulele pentru Gestiunea Stocurilor, Financiar
și Producție. Această legătură va permite managerului de achiziții să vizualizeze comenzile de vânzare
și/sau de cererea de produse finite, care constituie baza procesului de achiziție. Ulterior în cadrul
acestui proces, se va putea efectua înregistrarea recepției materialelor în gestiune în baza comenzilor
de cumpărare (reducând astfel balanța de comenzi) și, în final, se va putea verifica dacă acele cantități
prezentate detaliat în cuprinsul facturii vânzătorului corespund cantităților recepționate.
Furnizori - Pentru fiecare furnizor se va constitui și se va menține o bază de date, incluzând
următoarele: număr, nume, adresă, numere de telefon; listă a persoanelor-cheie (cuprinzand funcția și
numerele lor de telefon); contactele specifice în vederea întocmirii cererii de ofertă, cereri de
cumpărare și facturi; nivelul general de calitate; modalitatea de transport; clasificarea din punct de
vedere al domeniului de afaceri. De asemenea, informațiile despre vânzători din punct de vedere al
facturării se păstrează în modulul Financiar, incluzând aici termene de plată, contul din Planul de
conturi de furnizori, detalii asupra contului bancar etc.
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Comenzi de achiziție - Comenzile de achiziție sunt generate de rezultatele obținute din planificarea
achizițiilor, o data cu luarea deciziei privitoare la ce cantități vor fi achiziționate, când anume și de la
care furnizor. Managerul de achiziții primește din partea programului integrat - ERP o multitudine de
informații pe baza cărora va lua deciziile și va planifica executarea achizițiilor necesare, precum și un
istoric al performanțelor fiecărui furnizor (de exemplu: furnizare și livrare, prețuri anterioare)
comparații ale ofertelor de preț, niveluri curente de stocuri și stocuri proiectate. Prețurile și
discounturile vor fi completate automat, fiind preluate dintr-o comandă în alb, o cotație de preț, o listă
de prețuri, din prețul unitar de cumpărare, sau prețul unitar din comanda anterioară. Sursa de
proveniență a prețului va apărea alături de prețul unitar.

Modulul gestiunea stocurilor
Modulul de gestiune a stocurilor va permite exercitarea unui control strict și o urmărire detaliată a
stocului la toate nivelurile, inclusiv stocul din secțiile de producție. Modulul va veni în sprijinul
administrării materiilor prime și al produselor finite; administrării depozitelor și containerelor, atât în
interiorul cât și în exteriorul companiei (inclusiv controlarea fluxului de materii prime, materiale și al
produselor fabricate, la și de la subcontractor); precum și urmărirea integrală a stocurilor, de la
momentul recepției în depozit.
Nomenclator articole și managementul articolelor - Administrarea articolelor este unul dintre
pilonii de baza ai gestiunii stocurilor. În programul integrat - ERP se vor putea înregistra o multitudine
de informații cu privire la articole, inclusiv caracteristici, parametri și relații, care stau la baza utilizării
articolelor în toate modulele sistemului. Conținutul și structura articolelor influențează o varietate de
procese de operare și mecanisme de procesare de date din sistem. Tabelul va conține un mare număr
de câmpuri de date care pot fi dictate de necesitățile de organizare (de exemplu lărgimea coloanei,
tipul acesteia), precum și numeroase chei care vor permite executarea rapidă de interogări, căutări și
sortări.
Gestiune stocuri - programul integrat - ERP va permite gestiunea stocurilor pe un anumit număr de
niveluri, premițând obținerea unei imagini complete a stocului curent din diferite perspective, într-o
permanentă legătură cu necesitățile de producție sau cele ale gestiunii stocurilor.
Tranzacții stocuri - tranzacțiile de stocuri din programul integrat - ERP vor fi clasificate în cinci
grupe principale: Tranzacții stocuri pentru vânzări, Tranzacții stocuri pentru cumpărări, Tranzacții
stocuri între depozite (transferuri), Tranzacții stocuri pentru Comenzi de producție, Inventariere
Stocuri.

UNI UNE A E UROPE ANA

Modulul vânzări și marketing
Programul integat - ERP va administra întreg procesul de marketing și vânzări. Începând de la recepția
inițială a informațiilor cu privire la un client potențial, la administrarea activităților de telemarketing,
la înregistrarea ofertelor de preț pentru un client temporar și până la conversia unui client potențial
într-un client curent cu deschiderea automată a contului analitic în contabilitate. O dată ce clientul a
devenit curent se pot executa comenzi de vânzare și bunurile pot fi expediate. Va exista o legătură
strânsă între modulul pentru Vânzări și Marketing și modulele adiacente. Un agent de vânzări poate
verifica disponibilitatea unui produs, sau poate urmări evoluția unei comenzi de producție destinată
unei anumite comenzi de vânzări. Planificarea producției și planificarea achizițiilor vor fi executate pe
baza comenzilor de vânzare. Bunurile sunt pregătite pentru livrare și apoi sunt expediate ceea ce
conduce la reactualizarea automată a balanței livrărilor din comenzile de vânzare.
Baza de clienți și contacte - programul integrat - ERP va administra clienți temporari pe parcursul
etapei de marketing sau pre-vânzare. Aceasta evită necesitatea deschiderii conturilor pentru clienții
potențiali în modulul Financiar și permite menținerea unor informații utile până la realizarea
vânzărilor. Clienții potențiali și cei curenți vor fi considerați entități separate, ei vor fi menținuți în
aceeași bază de date (clienți) fiind posibilă administrarea facilă și obținerea de informații referitoare la
întregul grup de clienți.
Agenți de vânzări - programul integrat - ERP va permite menținerea de înregistrări pentru agenții de
vânzări și calcularea comisioanelor pe baza prețurilor din comenzi de vânzare (vânzări normale și
vânzări cu comision), facturi și chitanțe. Se va putea stabili procentul de comision pe care îl va primi
fiecare agent pentru toate comenzile, sau pentru anumite familii de articole, precum și discountul
maximum pe care agentul îl poate oferi clientului.
Urmărirea comenzilor de vânzare - programul integrat - ERP va oferi o varietate de rapoarte care
furnizează atât informații în rezumat cât și detalii cu privire la comenzi pe fiecare client, articol și/sau
familie; cereri față de stocul disponibil; date de livrare planificate; întârzieri la livrare etc.
Modulul producție
Programul integrat - ERP va asigura diverse grade de control asupra producției, dintre care se pot
alege în funcție de necesitățile specifice: producție fără planificarea sistemului (comenzile de
producție se deschid manual iar eliberarea materiilor prime și a materialelor se va face pe baza
cantităților prevăzute în comenzile de producție și în structura produsului - rețetă), producție cu
planificarea necesarului de materiale (comenzile de producție și planificarea sunt realizate automat,
independent de capacitatea de producție), producție cu planificare numai pentru simulare. După
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această simulare utilizarea modulului generează comenzile de producție și constituie baza pentru
planificarea achizițiilor.
Modelarea Producției - Modelarea producției presupune toate definițiile cerute de managementul
producției în general și de planificarea producției (programarea infinită a capacității). În detaliu, se
referă la: articole, operațiile efectuate asupra acestora, centrul de lucru în care este efectuată fiecare
operație, precum și traseul tehnologic pentru fiecare articol. Majoritatea definițiilor necesare pentru
articole pot fi specificate și în cuprinsul Modulului Gestiune Stocuri. Resursele și alti parametri
necesari pentru producție vor putea fi determinați fie la nivel de traseu tehnologic, fie la nivel de
articol.
Planificarea necesarului de materiale (MRP) - Planificarea necesarului de materiale este o metoda
pentru determinarea necesităților globale ale producției, fără a lua în considerare, în mod virtual,
capacitățile de producție. Programul MRP va calcula necesarul pe baza cantităților înscrise în structura
produsului, a parametrilor de planificare și a comenzilor de vânzări deschise (sau a comenzilor de
producție deschise). Rezultatele vor fi utilizate drept bază pentru planificarea necesarului de
aprovizionare. De asemenea, programul MRP generează necesarul de materii prime pentru producție și
deschide comenzi de producție pentru articolele de tip fabricat - inclusiv articolele care vor fi produse
de subcontractori. Modulul va include un mecanism de vizualizare a stocurilor în producție, inclusiv
producția în curs de execuție, care ar putea fi luate în considerare la aplicarea MRP. Planificarea
necesarului de materiale este efectuată în general pe baza comenzilor de vânzare, a comenzilor de
prognozare și a comenzilor pe stoc destinate pentru MRP. Programul integral - ERP va deține un
mecanism de compensare a comenzilor de vânzări cu stocul necesar prognozării (MRP concepe
necesarul pentru comenzi de prognozare a comenzilor pe stoc și utilizează apoi stocul rezultat pentru
completarea comenzilor de vânzare).
Controlul producției - Modulul pentru controlul producției va oferi mijloacele de administrare a
întregului proces de producție: introducerea comenzilor de producție, eliberarea de materiale către
gestiune producție, raportarea operațiilor finalizate și menținerea gestiunii în producție (în curs de
execuție). Modulul va putea fi utilizat în conexiune cu planificarea producției și/sau planificarea
necesarului de materiale (MRP), sau independent de acestea. Atunci când este utilizat separat,
comenzile de producție sunt emise manual. Totuși, pentru aceste comenzi de producție, administrarea
materialelor estimate pot fi efectuată automat, iar eliberarea materialelor va ține cont de cele mai
potrivite depozite și loturi de materiale pentru cazul respectiv. Mai mult, sistemul va afișa stocul
disponibil al respectivului material dintr-un anumit depozit și lot.
Comenzi de producție - Comenzile de producție se vor deschide automat de către sistem, fie prin
planificarea producției, fie prin planificarea necesarului de materiale (MRP). Rezultatele obținute vor
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putea fi modificate, sau comenzile de producție vor putea fi administrate manual. Pentru fiecare
produs finit fabricat se pot administra serii unice ale comenzilor de producție. Fiecarei comenzi de
producție îi va fi atribuit un număr unic, în funcție de definirea seriei pentru produsul finit. Producția
realizată se va raporta pentru fiecare comandă de producție, astfel încât cantitățile rezultate vor avea
atașate numărul comenzii de producție. Este posibilă menținerea stocurilor din depozite separat pentru
fiecare comandă de producție. În detaliu, va fi posibilă salvarea unor informații cum ar fi: data
producției, data de expirare, structura produsului, revizii efectuate asupra structurii produsului etc.
Eliberare materiale către producție - Tranzacțiile de stoc în producție se referă în principal la
diversele modalități de eliberare a materialelor necesare producției. Acestea se diferențiază una de alta
prin gradul de trasabilitate (ce componenta este eliberata pentru ce produs). Eliberarea materialelor
pentru producție poate fi efectuată în conformitate cu un plan de eliberare a materialelor către
producție, eliberarea manuala a materiilor prime sau planificarea de achiziții. Articolele care sunt
administrate pe loturi (număr lot furnizor, sau număr lot intern) vor fi eliberate din stoc în concordanță
cu datele de expirare și cu metoda FIFO ("first in, first out").
Back-flush (administare producție în curs de execuție) - Procedura de back-flush va reactualiza
stocurile din producție pe baza raportării producției pentru o activitate specifică. Luând în considerare
structura produsului și traseul tehnologic al articolelor în curs de execuție, back-flush va efectua
majorarea stocului pentru produsele din operațiile deja raportate și va efectua scoaterea din gestiune a
materiilor prime și a materialelor consumate într-o anumită operație. Aceasta permite, printre altele,
administrarea producției în curs de execuție. Procedura de back-flush realizează calculul nivelurilor de
stocuri pentru toate fazele procesului de producție, chiar și pentru acelea pentru care nu există
producție raportată, dar a căror raportare se va face pentru o etapă ulterioară din procesul de fabricație.
Procedura back-flush va permite evidența producției în curs de execuție și la depozitele
subcontractorilor, la fel ca și pentru propriile gestiuni de producție, luând în considerare documentația
de expediere și recepție a produselor de la subcontractor.
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Parametrii, funcţionalităţi, arhitectură
Caracteristicile principale ale sistemului ce urmează a fi dezvoltat trebuie să respecte parametrii de
bază ai oricărui ERP cât şi caracteristicile ERP deja instalat în societate:
-

Flexibilitate (posibilitatea de a configura sistemul în funcţie de infrastructura şi nevoile
clientului, cât şi asigurarea independenţei fiecarui departament, dar și controlul total, împreună
cu integrarea datelor în sistemul central). Toate documentele sunt introduse în sistem o singură
dată, programul asigurând legătura automată între departamente și către baza de date centrală.
În acest fel toate operațiunile (atât cele contabile cât și cele de gestiune / producție / vânzări /
logistică) pot fi urmărite în timp real, informațiile fiind disponibile în întregul sistemul până la
nivel managerial)

-

Scalabilitatea ( posibilitatea de extindere atât pe orizontală – ca volum de lucru, cât şi pe
verticală – ca număr de funcţionalităţi, singurele restricţii fiind date de infrastructura hardware
şi de capacitatea canalelor de comunicaţii)

-

Modularitate: să permită accesul partajat (pe nivele şi drepturi de utilizator) la funcţionalităţile
ERP-ului

-

Operare online: să asigure posibilitatea interconectării prin internet

Serviciile aferente implementarii aplicației ERP
Pentru livrarea aplicație ERP vor trebui prestate un număr de zile de servicii. Aceste servicii, în funcție
de natura lor, sunt grupate în:


servicii de analiza



servicii de dezvoltare



servicii de implementarea



servicii de instruirea

Fiecare grupa de servicii reprezinta o etapa a procesului de implementare a aplicatiei ERP si trebuie sa
contina actiuni specifice. Fiecare etapa va fi marcata de semnarea unui document de validare.

Servicii de analiza
Acest tip de servicii vor avea triplu rol:
 Validarea functionalitatilor deja existe în aplicația ERP prin parcurge lor.
 Configurarea aplicației ERP pe specificul POLIMED COM SRL și aici ne referim la utilizarea
meniurilor de configurare existente în aplicație + configurarea tipizatelor.
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 Identificarea dezvoltarilor necesare ce trebuie aduse aplicației ERP astfel încât sa răspundă
caietului de sarcini mai sus descris. Aceaste dezvoltari vor trebui surprinse detaliat, pe scheme
de fluxuri logice, într-un DOCUMENT de DEZVOLTARE.
La finalizarea acestui tip de servici de analiza vor trebui intocmite:


Procese verbale de validare a functionalitatilor existente



Un DOCUMENT de DEZVOLTARE a functionalitatilor ce trebuiesc dezvoltate, astfel încât
aplicația sa răspundă în totalitate cerintelor formulate în CAIETUL DE SARCINI.

Aceste documete vor fi bilateral semnate.

Servicii de dezvoltare
Acest tip de servicii vor avea la rândul lor doua etape:


Dezvoltarea aplicației ERP conform DOCUMENTULUI de DEZVOLTARE elaborat și
validat în etapa anterioara. Acest tip de servicii va fi prestat de către FURNIZOR fără a
implica resurse sau personal al POLIMED COM SRL.



Validarea dezvoltarilor efectuate. Aceste servicii presupun validarea de către POLIMED COM
SRL a aplicație ERP dezvolatate conform DOCUMENTULUI de DEZVOLTARE. Aceasta
validare consta în testarea aplicației, în speta a functionalitatilor care au necesitat dezvoltare.
Etalonul în acesta testarea va fi DOCUMENTUL de DEZVOLTARE.

La finalizarea acestui tip de servicii va trebui intocmit un DOCUMENT de VALIDATE și recepție a
aplicație ERP în forma finala.

Servicii de implementare
Acest tip de servicii vor avea la rândul lor urmatoarele etape:


Configurarea serverului conform specificatiilor furnizorului și instalarea lui în reteaua
informatica POLIMED COM SRL. Aceasta etapa va fi închisă printr-un PROCES VERBAL
DE INSTALARE SERVER.



Instalarea aplicatiilor ERP în cadrul retelei informatice POLIMED COM SRL. Aceasta etapa
va fi închisă printr-un PROCES VERBAL DE INSTALARE APLICATIE.



Preluarea situatiilor contabile la data lansării operarii pe noul sistem, a stocurilor de marfa și a
informațiilor din modulul de salarizare. Aceasta etapa va fi închisă printr-un PROCES
VERBAL RECEPTIE A BAZELOR DE DATE.
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Servicii de instruire
În ceea ce priveştea numărul de personal implicat în implementarea proiectului acesta este reprezentat
din partea solicitantului de echipa de implementare formată din 4 persoane.
Implementarea proiectului implică din partea societăţii extinderea departamentului IT prin angajarea
unui nou angajat, cât şi instruirea anumitei părţi din personalul existent pentru utilizarea noilor
dezvoltări.
Instruirea personalului cuprinde 2 etape :
-

instruirea utilizatorilor cheie (key-user) din cadrul companiei. Utilizatorii cheie vor fi instruiţi
de către consultantul/proiectantul selectat. Stabilirea utilizatorilor cheie se face de către
managerul de proiect împreună cu responsabilul tehnic şi consultantul selectat. Utilizatorii
cheie vor fi aceia care trebuie să aibă o imagine de ansamblu asupra întregii aplicaţii sau
asupra unor procese specifice. Estimăm un număr de 10 utilizatori cheie la nivelul firmei.
Astfel pentru fiecare modul se identifica persoanele afectate de implementare, se stabilesc
utilizatorii cheie care vor învăța totul despre acel modul de la consultantul furnizoriului.
Instruirea va consta în şedinţe practice de utilizare a aplicaţiei şi va fi însoţită de documentaţia
aferentă.

-

instruirea utilizatorilor finali (end-user): se va face de către utilizatorii cheie pe baza unui plan
de instruire agreat şi a unor manuale de cursuri existente, pentru fiecare modul în parte, în
funcţie de specificul activităţii fiecărui utilizator în parte. Se estimează un număr de circa 100
utilizatori finali.

La sfârşitul perioadei de instruire, trainerii verifică nivelul de cunoştinţe dobândit prin intermediul
unor teste. De astfel de cursuri va beneficia întregul personal al companiei.
Pe lângă aceste grupe de utilizatori există un administrator de sistem care trebuie instruit la nivel de
gestionare a bazelor de date şi a aplicaţiei propriu-zise.

Mentenata si suportul
Dupa finalizarea implementarii aplicatiei ERP, furnizorul trebuie sa ofere suport permanent pentru
aceasta. Acest suport consta in:


asistenta in operarea si exploatarea aplicatie. Acest tip de suport este indreptat catre utilizatorii
aplicatiei.



mentenanta bazei de date. Acest tip de suport presupune intretineara bazei de date, integritatea
tehnica a acesteia precum si verificarea permananenta a sistemelor de back-up.
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update-uri legislative. Acest tip de suport presupune actualizarea functiilor aplicatie ERP astfel
incat aceasta sa raspunda in mod automat noilor norme legislative privind fiscalitatea. Aceste
actualizari vor trebui furnizate pana la intrarea in vigoare a normelor legislative in cauza.

Furnizorul de ERP trebuie sa isi asume, prin contract, oferirea in timp util a celor trei tipuri de suport
descrise mai sus. Ca si termene de raspuns si solutionare a sesizarilor formulate de POLIMED COM
SRL, in functie de gravitatea acestora, furnizorul de ERP va trebui sa-si asume prin contract urmatorii
timpi de raspuns si rezolvare:
1. PROBLEME BLOCANTE, sunt acele probleme care blocheaza activitate POLIMED COM
SRL in general (ex.: nu mai pot fi tiparite facturile de clienti) sau care blocheaza activitatea
unui intreg departament (ex.: nu mai pot fi tiparite contractele de service). Timpul de raspuns
asumat pentru aceste probleme va trebuie sa fie de 4 ORE iar timpul de solutionare de 8 ORE.
2. PROBLEME VIITOR BLOCANTE, sunt acele probleme care intr-un anumit termen vor
deveni BLOCANTE. Timpul de raspuns asumat pentru aceste probleme va trebuie sa fie de 8
ORE, iar timpul de solutionare trebuie sa fie ANTERIOR MOMENTULUI CAND ACESTE
PROBLEME DEVIN BLOCANTE.
3. CERINTE DIVERSE. Timpul de raspuns asumat pentru aceste probleme va trebuie sa fie de 5
ZILE, iar timpul de solutionare de 10 ZILE.

Prin implementarea investiţiei se vor crea două noi locuri de muncă pe o perioadă nedeterminată de
timp. Personalul nou angajat va fi instruit în ceea ce priveşte folosirea echipamentelor noi
achiziţionate.

Tămășoi Ioan
Reprezentant legal
SC POLIMED COM SRL
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Formulare
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FORMULARUL NR. 1
OFERTANTUL

Inregistrat la sediul beneficiarului privat

.......................................
(denumirea/numele)

nr. ........ data .................... ora ...........

SCRISOARE DE INAINTARE
Catre S.C. POLIMED COM S.R.L.
Ca urmare a invitatiei de participare nr. ........ din .................………. privind aplicarea procedurii
pentru atribuirea contractului:
Achizitie program integrat - ERP
noi ................................................................., va transmitem alaturat urmatoarele:
(denumirea/numele ofertantului)
1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand:
 FORMULARUL Nr. 1 - Scrisoare de inaintare;
 FORMULARUL Nr. 2 - Imputernicire pentru semnatarul ofertei (daca este cazul);
 FORMULARUL Nr. 3 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura;
 FORMULARUL Nr. 4 - Declaratie privind eligibilitatea;
 FORMULARUL Nr. 5 - Declaratie de respectare a legislatiei in vigoare privind conflictul de
interese;
 FORMULARUL Nr. 6 - Informatii generale;
 FORMULARUL Nr. 7 – Oferta financiara;
 FORMULARUL Nr. 8 – Oferta tehnică;
 FORMULARUL Nr. 9 – Declaratie privind asumarea caietului de sarcini;
 FORMULARUL Nr. 10 - Graficul de indeplinire a contractului;
 FORMULARUL Nr. 11 – Solicitare clarificari (daca este cazul);
 FORMULARUL Nr. 12 – Imputernicire pentru reprezentarea ofertantului la sedinta de deschidere
(daca este cazul);
 Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului sau echivalent pentru ofertanti
straini;
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.
Data completarii ..................................

Ofertant,
........................................................
(semnatura si stampila autorizata)
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FORMULARUL NR. 2
OFERTANTUL
..................................
(denumirea/numele)

IMPUTERNICIRE PENTRU SEMNATARUL OFERTEI

Subsemnatul ............................ (numele si prenumele), posesor al actului de identitate
.................... (tipul actului) seria ............... nr ......................... , emis de.............................. (emitent)
la
data de
............................ , cod numeric personal ......................................................... ,
in
calitate
de
............................ (funcţia), reprezentant legal al ............................................. (denumirea
/
numele
ofertantului), conform ................................. (se menţioneaza documentul legal prin care a fost numit
reprezentant legal), imputernicesc persoana de mai jos sa semneze documentele ofertei privind
procedura de atribuire a contractului: Achizitie program integat - ERP
1. Domnul/Doamna ............................ (numele), act de identitate ........................... (tipul actului)
seria
......... nr ......................... , emis de ................................ (emitent) la data de ..................................... ,
cod numeric personal .... .................................;
Data completarii: ……………........….

Ofertant,
……………………............................
(semnatura si stampila autorizata)
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FORMULARUL NR. 3
OFERTANTUL
..................................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA
1. Subsemnatul(a) .............................. (numele si prenumele), reprezentant legal/imputernicit al
.............................................................. (denumirea operatorului economic), declar pe propria
raspundere, sub sancţiunile
aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura simplificata privind achizitiile publice pentru
atribuirea contractului de achiziţie publica având ca obiect: Achizitie program integrat - ERP,
organizata de .......................................... particip si depun oferta:
[ ] in nume propriu;
[ ] ca asociat in cadrul asociaţiei ..................................... ;
(Se bifeaza opţiunea corespunzatoare)
2.Subsemnatul(a) declar ca:
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;
[ ] sunt membru in grupul sau reţeaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa.
(Se bifeaza opţiunea corespunzatoare si, daca este cazul, se ataseaza anexa)
3. Subsemnatul(a) declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni
modificari in prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a
contractului de achiziţie publica sau, in cazul in care vom fi desemnaţi câstigatori, pe parcursul
derularii contractului de achiziţie publica.
4. De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inţeleg
ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaraţiilor,
situaţiilor si documentelor care insoţesc oferta, orice informaţii suplimentare in scopul verificarii
datelor din prezenta declaraţie.
5. Subsemnatul(a) autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autoritaţii contractante, cu privire la orice
aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
Data completarii: ……………........….

Ofertant,
……………………............................
(semnatura si stampila autorizata)
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FORMULARUL NR. 4
OFERTANTUL
.................................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul(a) .................................. (numele si prenumele), reprezentant imputernicit al
...................................................................... (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului
economic), declar pe propria raspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura si sub sancţiunile
aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situaţia prevazuta la art. 180 din Ordonanţa de
urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 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, respectiv in ultimii 5
ani nu am fost condamnat prin hotarâre definitiva a unei instanţe judecatoresti pentru participarea la
activitaţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, frauda si/sau spalare de bani.
Subsemnatul(a) declar ca informaţiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inţeleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Data completarii: ……………........….

Ofertant,
……………………............................
(semnatura si stampila autorizata)

UNI UNE A E UROPE ANA

FORMULARUL NR. 5
OFERTANTUL
.................................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE DE RESPECTARE A
LEGISLATIEI IN VIGOARE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE
Subsemnatul ...........................................................................................… reprezentant
legal/imputernicit al ...................................................................................................... ,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
in calitate de ofertant la procedura de achiziţie având ca obiect Achizitie program integrat - ERP,
desfasurata de catre SC POLIMED COM SRL, cu sediul social in Drumul Cetății, nr. 3-5, Loc.
Bistrita, Jud. Bistrita Nasaud, declar pe propria raspundere ca ofertantul nu se afla in conflict de
interese, asa cum este acesta definit la art. 14 si 15 din Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 66/2011
privind prevenirea, constatarea si sancţionarea neregulilor aparute in obţinerea si utilizarea fondurilor
europene si/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, si anume in situaţia in care exista
legaturi intre structurile acţionariatului beneficiarului si ofertanţii acestuia, intre membrii comisiei de
evaluare si ofertanţi sau in care ofertantul câstigator deţine pachetul majoritar de acţiuni in doua firme
participante pentru acelasi tip de achiziţie.
De asemenea, declar ca am luat cunostinţa de obligaţia pe care o am de a notifica in scris Autoritatea
contractanta de indata ce apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derularii procedurii de
achiziţie si de a lua masuri pentru inlaturarea situaţiei respective, in conformitate cu art. 15 alin. (2)
din O.U.G. nr. 66/2011.
Subsemnatul, declar ca informaţiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inţeleg ca
Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Inteleg de asemenea ca in cazul in care aceasta declaraţie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislaţiei penale, iar oferta va fi respinsa.
Data completarii: ……………........….

Ofertant,
……………………............................
(semnatura si stampila autorizata)
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FORMULARUL NR. 6
OFERTANTUL
..................................
(denumirea/numele)
INFORMAŢII GENERALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Denumirea/numele:
Codul fiscal:
Adresa (sediu central, filiale, sucursale, puncte de lucru):
Adresa de corespondenţa pentru prezentul contract:
Telefon:
Fax:
Email:
Certificatul de inmatriculare/inregistrare

(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
7. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Anul
Cifra de afaceri anualã la 31
decembrie (RON)
2012

Cifra de afaceri anualã la 31
decembrie (Euro)

2011
2010
Media anualã:
Pentru conversia in RON, daca situaţiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in calcul
cursul BNR valabil pentru data de 31 decembrie a anului respectiv.
Data completarii: ……………........….

Ofertant,
……………………............................
(semnatura si stampila autorizata)
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FORMULAR NR. 7
OPERATORUL ECONOMIC
……………………………………..
CUI:
…………………………..
Adresa:
……………….…….……
Catre: SC POLIMED COM SRL
Adresa: Drumul Cetății, nr.3-5, Loc. Bistrita, Jud. Bistrita Nasaud
Nr. inreg.
Moneda:

OFERTA FINANCIARA
“Achizitionarea si implementarea unui sistem informatic integrat de management pentru cresterea eficientei proceselor interne
si imbunatatirea deciziilor manageriale, in cadrul SC POLIMED COM SRL, loc. Bistrița, jud. Bistrița Năsăud"
1. Urmare a solicitarii de oferta, subscrisa S.C. .................................... S.R.L., ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele
cuprinse in documentatie, sa furnizam bunuri si sa prestam servicii pentru proiectul “Achizitionarea si implementarea unui sistem informatic
integrat de management pentru cresterea eficientei proceselor interne si imbunatatirea deciziilor manageriale, in cadrul S.C. POLIMED
COM S.R.L.”, loc. Bistrița, jud. Bistrița Năsăud, la un pret de …………………… lei/euro (…………………………….), la care se adauga
taxa pe valoarea adaugata in valoare de ……………………. lei/euro (……………………………), conform tabelului de mai jos :

Nr. crt.

Denumire

Pret unitar (fara
TVA)

UM

Cantitate

Total fara
TVA

TVA

Total cu
TVA

1

2

3

4

5

6=3*5

7=6*24/100

8=6+7

buc

1

0

0

0

0

0

0

Program integrat - ERP
Total oferta

2. Mentenanta anuala in urmatorii 5 ani: pret de …………………… lei/euro (…………………………….) cu TVA
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ........... de zile si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi
acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la atribuirea si semnarea contractului aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra
este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
5. Precizam ca nu depunem oferta alternativa.
6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.
Data completarii: ………………………
Nume, prenume: ……….….………….
Semnatura: ………….….……….…….
in calitate de …………..……………...
autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
S.C. ................................... S.R.L

UNI UNE A E UROPE ANA

FORMULARUL NR. 8
OFERTANTUL
..................................
(denumirea/numele)
OFERTA TEHNICĂ

Subsemnatul ...........................................................................................… reprezentant
legal/imputernicit al ..............................................................................................................,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
in calitate de ofertant la procedura de achiziţie având ca obiect Achizitie program integrat - ERP,
desfasurata de catre SC POLIMED COM SRL, cu sediul social in Drumul Cetății, nr. 3-5, Loc.
Bistrita, Jud. Bistrita Nasaud, va prezentam oferta tehnică:

Data completarii: ……………........….

Ofertant,
……………………............................
(semnatura si stampila autorizata)

UNI UNE A E UROPE ANA

FORMULARUL NR. 9
OFERTANTUL
..................................
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND ASUMAREA CAIETULUI DE SARCINI
Subsemnatul ...........................................................................................… reprezentant
legal/imputernicit al ...................................................................................................... ,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

in calitate de ofertant la procedura de achiziţie având ca obiect Achizitie program integrat - ERP,
desfasurata de catre S.C. POLIMED COM S.R.L., cu sediul social in Drumul Cetății, nr. 3-5, Loc.
Bistrita, Jud. Bistrita Nasaud, ne angajam sa furnizam bunuri si sa presteze servicii in conformitate cu
prevederile si cerintele cuprinse in prezentul Caiet de sarcini, la costurile surprinse in cadrul
FORMULARUL Nr. 7 – Oferta financiara.

Data completarii: ……………........….

Ofertant,
……………………............................
(semnatura si stampila autorizata)

UNI UNE A E UROPE ANA

FORMULARUL NR. 10
OFERTANTUL

…...............................
(denumirea/numele)

Graficul de indeplinire a contractului

Luna
Sãptãmâna
Atribuirea contractului
Analiza necesitatilor
Dezvoltarea sistemului ERP
Implementarea sistemului ERP
Migrarea datelor
Testarea aplicatie
Instruirea angajatilor care vor utiliza sistemul ERP
Instruirea administratorului sistemului ERP

Data completarii: ……………........….
Ofertant, ……………………..............
(semnatura si stampila autorizata)

1
1

2

2
3

4

5

6

3
7

8

9

10

11

12

UNI UNE A E UROPE ANA

FORMULARUL NR. 11
OFERTANTUL
..................................
(denumirea/numele)
SOLICITARE DE CLARIFICARI

Catre,...................................................(denumire autoritate contractanta)

Referitor la ............................................................... pentru atribuire contractului de achiziţie
(tip procedura)
Publica......................................................................................................................,va
adresam urmatoarea solicitare de clarificari cu privire la:

1. _____________________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________________
(semnatura autorizata)
Fata de cele de mai sus, va rugam sa ne prezentati punctul dumneavoastra de vedere cu privire la
aspectele mentionate mai sus.
Cu consideratie,
Data completarii: ……………........….

Ofertant,
……………………............................

(semnatura si stampila autorizata)

UNI UNE A E UROPE ANA

FORMULARUL NR. 12
OFERTANTUL
..................................
(denumirea/numele)
IMPUTERNICIRE PENTRU REPREZENTAREA
OFERTANTULUI LA SEDINŢA DE DESCHIDERE

Subsemnatul(a) ............................. (numele si prenumele), posesor al actului de identitate
......................................................... (tipul actului) seria.......... nr. ...... , emis de
(emitent) la
data de ............................................. , cod numeric personal
, in calitate de
............................ (funcţia), reprezentant legal al ............................................. (denumirea
/
numele ofertantului), conform .................................................................................. (se
menţioneaza
documentul legal prin care a fost numit reprezentant legal), imputernicesc persoana de mai jos
sa reprezinte ofertantul .......................................................................................... (denumirea/numele
ofertantului) la sedinţa de deschidere din cadrul procedurii de atribuire a contractului:
1) Domnul/Doamna ............................ (numele si prenumele), având act de identitate
................... (tipul actului) seria ............... nr ......................... , emis de ..............(emitent) la
data de ............................... , cod numeric personal ................................................... ;
(se inscriu toate persoanele imputernicite sa reprezinte ofertantul la sedinţa de deschidere)
Data completarii: ……………........….

Ofertant,
……………………............................

(semnatura si stampila autorizata)

