SPECIFICAŢII
La procedura de atribuire a Contractului de furnizare licenta soft ERP
PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL
„Creşterea Competitivităţii Economice”
AXA PRIORITARĂ 3
Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public
DOMENIU MAJOR DE INTERVENȚIE 3
Dezvoltarea e-economiei
OPERAŢIUNEA 1
Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri
“ Eficientizarea proceselor interne ale firmei S.C. SCHULLER EH KLAR S.R.L. prin
implementarea unui sistem informatic ERP”

I. Informaţii generale
Obiectul contractului de furnizare bunuri:
1.
Licență soft ERP
Locul de livrare a bunurilor: Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 47 Cod 400230, județul Cluj
Tipul și durata contractului:


contract defurnizare bunuri



durata contractului: 12 luni

Termenul de livrare:
Valoarea estimată a contractului: 275.200 RON fără TVA sau 61.428,57 euro fără TVA
(curs euro valabil în data de 24.03.2014 1 euro= 4,48 ron)

Procedura de atribuire aplicată: Ordinul 1120 din 2013, Procedura simplificată aplicată de
beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumentele structurale, obiectivul “
Convergență”, precum și în cadrul proiectelor finanțate prin mecanisme financiare SEE și
norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.
Criteriul de evaluare și selecție a ofertelor de preț:

Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea avantajelor tehnice și financiare
prezentate de către ofertanți, cu condiția respectării criteriilor solicitate de transmitere și
prezentare a ofertelor. Va fi selectată câștigătoare oferta care prezintă un raport optim de
calitate-preț pentru beneficiar.
Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 31.03.2014 ora 12:00
Locul şi modalitatea de depunere:
Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat și ștampilat pe fiecare pagină
din partea ofertantului. La ofertă trebuie anexate anexele prevăzute la Secţiunea V.
Ofertele se depun prin poştă, curierat sau personal la: Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 47
Cod 400230, județul Cluj
Data, ora şi locul deschiderii ofertei:
Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 47 Cod 400230, județul Cluj, 31.03.2014, în intervalul orar:
13:00 – 14:00
Limba de redactare a ofertei: română sau traducere autorizată
Moneda folosită: RON sau EURO
Ofertele alternative: interzise
Modalitatea de solicitare a clarificărilor:
Clarificările pot fi trimise prin email sau fax la: Ioan Scuturici, tel.: 0744-662-346, email:
office@schuller.ro
Clarificările/modificările aduse la informațiile inițiale vor fi publicate la secțiunea IV.
Operatorii economici vor putea vizualiza aceste clarificări/modificări pe toată perioada
de derulare a procedurii de achiziție.

DATA: 24.03.2014

II. Specificaţii tehnice minime
Cerinte funcţionale

Avand în vedere restricţiile ce ţin de arhitectura şi funcţionalitatea sistemului se
impune conceperea acestuia într-un sistem modular.
Considerăm aşadar oportună conceperea a trei module de baza:
 Modulul Administrator – asigură derularea tuturor proceselor specifice
administratorului sistemului informatic, intermediind legătura dintre celelalte
două module funcţionale. De asemenea, modulul monitorizează numărul
participanţilor în reţea, restricţionând accesul părţilor ce nu işi respectă
obligaţiile contractuale;
 Modulul Furnizor – gestionează toate magazinele aflate în colaborare cu
furnizorul, facilitând recepţia în format electronic a comenzilor generate în
magazine, coletarea mărfii, transmiterea detaliilor de livrare în vederea
facilitării recepţiei în magazine. Pentru realizarea unor operaţiuni se impune o
colaborare a acestui modul cu softul de contabilitate al furnizorului.
 Modulul Magazin – gestionează toţi furnizorii prezenţi în magazine, facilitând o
evidenţă permanentă a stocului prin actualizarea lui la fiecare vânzare şi fiecare
recepţie efectuată. Modulul oferă facilitate de generare automată sau manuală a
comenzilor şi transmiterea lor la furnizor, recepţia automată sau manuală a
mărfii livrate, precum şi conexiunea cu casa de marcat prin intermediul
submodulului de vânzări.
OBSERVAŢIE: Facilităţile comune pentru cele trei module de baza sunt: canalul de
comunicaţii – permite schimbul de mesaje între părţi, raportările – permit o analiză a
eficienţei activităţilor desfăşurate, setarile - permit configurarea aplicaţiei în funcţie
de nevoile specifice ale utilizatorului final şi accesarea anumitor opţiuni.
Fiecare modul de bază este conceput la rândul lui din submodule:
 Submodulele corespunzatoare modulului Administrator:


Furnizori – evidenţa tuturor furnizorilor din sistem.



Magazine – evidenţa tuturor magazinelor şi punctelor de lucru din sistem.



Contracte şi abonamente – evidenţa contractelor dintre administrator şi
furnizori, dintre administrator şi magazine, precum şi dintre furnizori şi
magazine. De asemenea acest modul permite: configurarea opţiunilor ce pot fi
accesate de furnizori şi magazine în funcţie de abonamentul încheiat,
restricţionarea accesului la reţea a părţilor ce nu îşi respectă obligaţiile
contractuale, transmiterea către softul de contabilitate a informaţiilor necesare
întocmirii facturilor pentru serviciile prestate beneficiarilor.



Rapoarte – întocmirea diverselor rapoarte privind activitatea din reţea, dar şi
activitatea specifică fiecărui participant în reţea.

 Comunicaţii – transmite şi recepţionează on-line mesaje şi alerte între
partenerii conectaţi la reţea.


Setări – configurarea sistemului în funcţie de nevoile utilizatorului final.

 Submodulele corespunzatoare modulului Furnizor:


Magazine – evidenţa tuturor magazinelor cu care furnizorul colaborează.



Recepţie comenzi – permite stocarea şi prelucrarea comenzilor venite de la
magazinele partenere, facilitând în acelaşi timp şi operaţia de pregătire şi
coletare a mărfii.



Livrări - acest submodul va colabora cu softul de contabilitate, asigurând în
acest fel generarea şi transmiterea on-line către submodulul Recepţie a
informaţiilor legate de livrarea mărfii, în vederea facilitării recepţiei în
magazine.



Rapoarte – generează rapoarte privind eficienţa activităţii derulată de
furnizor.



Comunicaţii - transmite şi recepţionează on-line mesaje şi alerte între
partenerii conectaţi la reţea.



Setări - configurarea sistemului în funcţie de nevoile utilizatorului final.

 Submodulele corespunzătoare modulului Magazin:


Furnizori – evidenţa tuturor furnizorilor cu care magazinul colaborează



Generare comenzi – submodulul permite generarea pe baze ştiinţifice
(formule matematice) a comenzilor în regim automat (activitatea curentă) sau
manual (ocazional – eventualele comenzi speciale) şi transmiterea on-line a
acestora înspre submodulul Recepţie comenzi.



Recepţie marfă – prin colaborarea cu submodulul Livrări recepţionează în
format electronic informaţiile despre livrările de marfă, facilitând recepţia
mărfii în modul automat sau manual şi actualizarea stocului.



Vânzare – asigură conexiunea cu casa de marcat şi actualizarea stocului cu
ocazia ieşirilor de articole din gestiune prin vânzare. De asemenea modulul va
permite şi stornările în cazul eventualelor retururi de marfă.



Rapoarte – generează rapoarte privind eficienţa activităţii desfăşurată de
magazine.



Comunicaţii - transmite şi recepţionează on-line mesaje şi alerte între
partenerii conectaţi la reţea.



Setări - configurarea sistemului în funcţie de nevoile utilizatorului final.
Prin intermediul funcţiilor înglobate în cele trei module descrise în rândurile

de mai sus, sistemul informatic va satisface urmatoarele cerinţe funcţionale:


Gestiunea riguroasă a stocurilor din magazine şi optimizarea acestora în funcţie de
rulaje;



Generarea comenzilor pe baze ştiinţifice, în funcţie de frecvenţa de livrare, nivelul
stocurilor şi al vânzărilor;



Corelarea cash-flowului din magazine cu rulajul stocului;



Facilitarea recepţiei de marfă în magazine;



Reducerea timpului de aprovizionare a magazinelor, prin transmiterea on-line a
comenzilor către furnizor;



Reducerea timpului consumat în activităţi cu eficienţa redusă şi alocarea acestuia la
activităţile de marketing;



Suport pentru planificarea activităţii reprezentanţilor de vânzări;



Rapoarte privind eficienţa activităţii desfăşurate, atât în magazine cât şi la furnizor;



Reducerea costului total de distribuire a mărfii;

1.1. Arhitectura funcţională
În prezent sistemul folosit la generarea şi transmiterea comenzilor este unul
destul de rudimentar. El are la baza un PDA, conectat la un scaner. Cu ajutorul
acestuia, reprezentantul de vânzări scanează codul de bare al articolelor din magazin,
inventariind în acest fel stocul de marfă din magazin. Acesta este transmis la sediul
central, unde stocurile sunt copiate manual în tabele de calcul. Cu ajutorul unor

formule ce ţin cont de frecvenţa de vizitare, nivelul stabilit al stocului şi vânzarea
realizată se generează o comandă, care este transmisă reprezentantului de vânzări, în
vederea validării comenzii în magazin. Sistemul actual are o serie de neajunsuri, cum
ar fi de exemplu viteza redusă de prelucrare a datelor în vederea generării comenzii,
timpul şi costul mare alocat activităţii de generare a comenzii, dificultatea întocmirii
unor rapoarte, gestiunea neadecvată a stocurilor, lipsa unui control eficient la livrarea
şi recepţia mărfii etc. Considerăm că aceste neajunsuri ar fi remediate, la un grad de
eficienţă sporit de sistemul informatic modern ce dorim să îl implementăm.
În categoria activelor TIC existente în prezent în societatea noastră încadrăm:
10 computere interconectate în reţea, 6 imprimante, 12 dispozitive PDA dotate cu
scanner.
Toate aceste active TIC vor fi integrate în noul sistem informatic, ele urmând
să fie repartizate diferenţiat pe cele trei module de bază ale softului.
Astfel, întreaga reţea de calculatoare existentă va fi alocată modulului
furnizor, în vederea preluării comenzilor, întocmirii facturilor, generării şi transmiterii
înspre magazine a fişierelor ce conţin informaţiile despre comandă, generarea şi
analiza rapoartelor, comunicarea cu celelalte module, precum şi pentru desfăşurarea
activităţii curente: activitatea administrativă, activitatea contabilă, gestiunea stocului
propriu de marfă.
Scannerele, folosite în prezent de reprezentanţii de vânzări ai societăţii pentru
inventarierea stocurilor de marfă din magazine şi descărcarea acestora pe dispozitivele
PDA în vederea transmiterii la sediu pentru generarea comenzilor, vor fi alocate
modulului magazin. Acestea vor fi folosite în etapa intermediară, fiind utilizate tot
pentru inventarierea stocului de marfă. Acum însă, inventarul va fi descarcat în
laptopul reprezentantului de vânzări, unde cu ajutorul modulului magazin va fi
generată în mod automat comandă şi transmisă modulului administrator.
În vederea unei parcurgeri mai uşoare a descrierii sistemului vom începe
prezentarea acestuia printr-o schemă logică:
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Implementarea sistemului informatic la întregul portofoliu de clienţi urmează să se facă
treptat, urmând sa funcţioneze simultan două variante. Elementul cheie al întregului
sistem informatric este codul de bare aplicat pe produs


Prima variantă presupune instalarea modulului magazin pe laptopul reprezentantului de
vânzări.



A doua variantă presupune instalarea modulului magazin pe un computer aflat în dotarea
magazinului şi funcţionarea lui independent de reprezentatnul de vânzări.
Rolul primei variante este de familiarizare a magazinelor cu noua metodă de
lucru, aceasta având însă o eficienţă mai redusă comparativ cu varianta finală, deoarece
nu toate funcţiile acestui modul vor fi accesibile (nu va putea fi accesta funcţia de
receptie, nu vor putea fi solicitate toate rapoartele, nu se va putea urmări în timp real
stocul de marfă). În paralel cu modulul magazin, fiecare reprezentat de vânzări va avea
instalat pe laptop un soft de planificare ce are rolul de:



configurare a rutelor zilnice în funcţie de portofoliul de clienţi şi de frecvenţa de vizitare
convenită cu aceştia;



indicare a activităţilor specifice pentru fiecare magazin vizitat (inventariere şi generare
comandă, promoţii, încasări, promovări, contracte şi abonamente);



urmărirea în timp real a gradului de realizare a sarcinilor planificate şi eventuala
reprogramare a acestora în condiţiile în care sarcina nu a fost îndeplinită la nivelul minim
convenit.
Modulul magazin presupune:



scanarea stocului de marfă din magazin şi salvarea în baza de date a stocului inventariat;



generarea comenzii, pe baza unor formule matematice ce ţin cont de frecvenţa de vizitare,
stocul convenit, vânzarea realizată şi cea estimată;



transmiterea comenzii la furnizor;



întocmirea unor rapoarte privind activitatea desfăşurată în magazin.
Automatizarea unor activităţi prin introducerea sistemului informatic va duce la o scădere
a timpului specific de lucru pentru aceste activităţi şi folosirea timpului astfel economisit
în alte activităţi cu caracter de marketing.
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O economie şi mai mare de timp se va obţine prin accesarea variantei a doua, care
presupune instalarea modulului magazin pe un calculator aflat în magazin.
În acest fel se poate ţine o evidenţă reală a stocului de marfă. La fiecare vânzare
este scanat codul de bare al produsului, actualizându-se astfel stocul. Prin definirea unui
stoc minim softul va genera automat comanda în momentul în care acesta este atins. În
cazul în care stocul minim nu este atins până la o perioadă convenită între părţi (frecvenţa
de aprovizionare) se va genera comanda numai pentru cantitatea vândută. Părţile vor
conveni de asemenea modalitatea de reglare a stocului de marfă fără mişcare. Magazinul
va avea posibilitatea de a genera manual comenzi în cazuri speciale. Acestea vor fi tratate
însă diferenţiat pentru a nu denatura stocul real de marfă din magazin.
Comanda generată în magazin este transmisă furnizorului în format electronic. În
funcţie de stocul de marfă al furnizorului comanda este onorată parţial sau integral,
întocmindu-se un Raport privind gradul de onorare al comenzii. Cu ajutorul unor
proceduri specifice furnizorul pregăteşte marfa pentru livrare, o coletează şi facturează.
După întocmirea facturii, se va copia din baza de date a softului de contabilitate
factura întocmită, ce va fi ataşată comenzii şi împreună cu numărul de colete informaţiile
vor fi salvate într-un fişier sub numele: seria şi numărul facturii. Acest fişier va fi
transmis în format electronic modulului magazin.
Transportatorul preia marfa de la furnizor în vederea livrării către magazin, în
timpul convenit. Odată cu primirea mărfii în magazin, însoţită de o factura listată,
gestionarul din magazin identifică pe baza seriei şi numărului facturii fişierul recepţionat
anterior. Astfel se verifică integritatea coletelor livrate de transportator, întocmindu-se un
Raport de eficienţă al transportatorului (livrarea integrală a coletelor expediate şi
livrarea în timpul convenit). După primirea mărfii de la transportator, gestionarul din
magazin are posibilitatea sa recepţioneze automat marfă, bazându-se pe informaţiile din
factură şi considerând ca furnizorul livrează integral marfa facturată, fără lipsuri. În
varianta în care doreşte o verificare a mărfii livrate acesta poate opta pentru o recepţie
manuală, bucată cu bucată a mărfii primite. În acest caz la finalul recepţiei se întocmeşte
Raport privind eficienţa livrării.
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Se observă că în acest caz lipseşte implicarea reprezentantului de vânzări în
activitaea curentă a magazinului. Acesta nu este eliminat complet din sistem, dar rolul lui
se schimbă, el fiind orientat strict înspre activităţi de marketing (promovarea de produse
noi, prezentarea promoţiilor şi implementarea lor). În acest fel frecvenţa de vizitare a
magazinului de către reprezentantul de vânzări, transformat acum în agent de marketing
se reduce şi odată cu aceasta se reduc şi costurile furnizorului cu forţa de vânzare.
Implicarea reprezentantului furnizorului strict în activităţii de marketing, împreună cu
gestiunea riguroasă a stocurilor şi comenzilor va duce la o creştere a vânzărilor şi implicit
a încasărilor pentru furnizor, iar pentru magazin la o creştere a încasărilor, o gestiune
riguroasă a stocului şi o corelare a cash-flowului cu stocul.
Prin intermediul modulului propriu, furnizorul va putea să îşi actualizeze lista de
produse şi să iniţieze o sincronizare în timp real cu baza de date de la administrator şi
implicit din magazine. De asemenea în cazul unor incidente de plată cu magazinul,
furnizorul are posibilitatea să blocheze livrarea de marfă până la soluţionarea
incidentului, notificând simultan şi magazinul despre situaţia creată.
Implicarea modulului administrator constă în gestionarea întregului sistem,
stocarea bazei de date centrală ce este sincronizată periodic cu bazele de date de la
magazin şi furnizor.
Modulul administrator întocmeşte şi gestionează Rapoarte privind eficienţa
activităţii desfăşurată, stabileşte conexiuni între părţi pe baza abonamentelor şi
contractelor încheiate. Acest modul colaborează cu softul de contabilitate, transmiţând
informaţiile necesare întocmirii facturii pentru serviciul prestat fiecărei părţi. În cazul
apariţiei unor incidente de plata modulul administartor va iniţia alerte de neplată, fiind
posibilă, în cazuri extreme, chiar suspendare partenerului rău platnic şi reconectarea lui în
sistem doar după onorarea obligaţiilor de plată.
Toate cele trei module vor avea integrat un meniu de setări, care va permite
pentru fiecare partener setarea propriilor configurări, ţinând cont şi de specificul
abonamentului contractat.
Arhitectura sistemului este una orientată pe servicii. Arhitectura orientată spre
servicii (SOA) reprezintă un model nou, în continuă evoluţie, pentru crearea aplicaţiilor
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distribuite. Serviciile sunt componente distribuite care furnizează interfeţe bine definite
ce procesează şi livrează mesaje XML. O abordare bazată pe servicii are sens în cazul
creării serviciilor care traversează graniţele departamentelor/organizaţiilor. O afacere cu
sisteme şi aplicaţii multiple, cu platforme multiple, poate folosi SOA pentru a crea soluţii
integrate, cuplate slab, care implementează un flux de lucru unificat. SOA oferă un mod
de a crea o nouă ahitectură care reflectă tendinţele componentelor către autonomie şi
eterogenitate. Serviciile furnizează un nivel ridicat de abstractizare pentru aplicaţiile
organizaţionale la scară largă şi în medii deschise. Bunăoară, asemenea soluţii au apărut
atât ca răspuns la necesitatea consumatorilor, respectiv a organizaţiilor, de a utiliza soluţii
integrate care să furnizeze un flux de lucru unificat cât şi din nevoia persoanelor din
conducerea acestor organizaţii de a extrage rapoarte cu efort minim.
Printre avantajele pe care le aduce SOA se remarcă următoarele:
 functionalităţile de bază sunt concentrate în jurul unui serviciu ce rulează independent de
aplicaţie; odată ce acesta este dezvoltat şi ieşit din faza de testare şi depanare el reprezintă
o resursă disponibilă oricărui proiect, în consecinţă timpul de implementare scade;
 orice modificări care duc la optimizarea procesului de lucru în cadrul unui serviciu se
reflectă imediat în toate aplicaţiile ce îl folosesc, în consecinţă se realizează un upgrade
simultan pe toate aplicaţiile şi timpul de implementare scade;
 nu se vor mai regăsi probleme generate în situaţii cum ar fi creşterea resurselor alocate unei
aplicaţii; arhitectura bazată pe servicii este o arhitectură distribuită, toate serviciile pot rula
pe acelaşi server iar când situaţia o cere, fiecare serviciu poate rula pe un server propriu, în
consecinţă se poate observa o adaptabilitate la creştere şi scalabilitate;
 educarea echipelor de dezvoltatori prin standardizare: atâta timp cât toţi dezvoltatorii
trebuie să folosească aceleaşi servicii vor fi mult mai uşor de operat schimbări în cadrul
echipelor; de asemenea, cu fiecare implementare a unui serviciu într-o aplicaţie, se extinde
biblioteca de exemple ce vor fi folosite ca bază de învăţare pentru membrii noi din echipele
de dezvoltare;
 poate să uşureze integrarea diverselor medii care se găsesc în multe organizaţii;
 facilitează colaborarea şi distribuirea de informaţii în cadrul întregii organizaţii şi cu
partenerii externi;
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 permite adaptarea şi optimizarea proceselor de business, care devin mai transparente, fără
modificarea codului sursă;
Păstrează complexitatea unei integrări business-to-business, reducând semnificativ
costurile şi ridicând tehnologia la nivel de afacere.
Modulele aplicatiei vor colabora fiecare cu o bază de date relaţională dedicată. Sistemul
de gestiune al bazelor de date trebuie să fie unul de tip server şi respectă standardul SQL. Fiecare
actor implicat în proces (furnizorii, magazinele şi administratorul) va avea o bază de date
proprie, instalată în interiorul organizaţiei. Operaţiile de import/export şi de migrare a datelor vor
trebui executate local în cadrul respectivelor firme. Operaţiile de întreţinere vor cădea în sarcina
unor experţi avizaţi de către administratorul acestui sistem soft. Comunicarea între aceşti actori
se va face prin intermediul reţelei Internet folosind un protocol securizat (a se vedea şi secţiunea
dedicată securităţii sistemului).
C.4.2. Managementul utilizatorilor si accesul la sistem

Utilizarea sistemului informatic va fi posibila doar in baza unui contract de
colaborare incheiat intre parti si a unui abonament.
Contractul de colaborare va contine drepturile si obligatiile partilor semnatare, dar si
procedurile de lucru ce este obligatoriu sa fie respectate pentru functionarea sistemului in
parametrii conceputi.
Abonamentul va permite, pentru fiecare furnizor in parte colaborarea cu un anumit
numar de magazine, depasirea acestui plafon insemnand si reconfigurarea abonamentului.
Accesul fiecarui magazin, respectiv punct de lucru, la sistem se va face doar pe baza de
abonament.
Sistemul de abonamente este gandit sub forma unor pachete optionale ce pot fi
adaugate abonamentului standard. Configuratia aleasa pentru abonament determina si
nivelul de accesare si utilizare a facilitatilor oferite, precum si pretul.
Sistemul informatic, fiind conceput sub forma a trei module principale, este accesat
de trei categorii generice de utilizatori:


Utilizatori ai modulului magazin;
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Utilizatori ai modulului administrator;



Utilizatori ai modulului furnizor.
La nivelul fiecarui modul se definesc doua categorii de utilizatori: utilizator cu

privilegii de administrator si utilizatori normali. Utilizatorul cu privilegii de administrator
are acces la toate setarile si procedurile sistemului, in timp ce utilizatorii normali au acces
limitat de pozitia lor ierarhica. De asemenea, utilizatorii cu privilegii de administrator au
posibilitatea de a decide daca utilizatorii normali vor putea accesa sistemul doar pe baza
de parola.
Baza de date utilizata de sistemul informatic va oferi facilitatea prelucrarii datelor in
functie de nevoile beneficiarului, precum si exportul informatiilor in diverse formate
predefinite.
Baza de date va fi conceputa in 3 sectiuni: una pentru modulul administrator, una
pentru modulul furnizor si una pentru modulul administrator, ele fiind supuse periodic
unor sincronizari. In acest fel se va asigura o functionare mai rapida a sistemului si o
reducere a dependentei de calitatea conexiunii, nefiind necesara o conexiune permanenta
la internet, ci doar in momentul realizarii sincronizarilor intre bazele de date.
In vederea implementarii sistemului informatic se are in vederea implicarea unui
responsabil tehnic, ce are rolul de a coordona desfasurarea intregii activitati de
implementare a proiectului, 12 persoane responsabile cu operare a sistemului informatic
in prima varianta precum si promovarea sistemului on-line in randul magazinelor si
furnizorilor, 3 operatori responsabili cu gestionarea modulului administrator si o persoana
responsabila cu mentenanta si service-ul sistemului.

C.4.3. Securitatea sistemului

Pentru comunicare modulele sistemului folosesc protocolul HTTPS. Secure
Hyper Text Transfer Protocol (sau HyperText Transfer Protocol/Secure, abreviat HTTPS)
reprezintă protocolul HTTP încapsulat într-un flux SSL/TLS cu scopul de a se oferi o
identificare criptată şi sigură la server. Conexiunile HTTPS sunt folosite în mare parte
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pentru efectuarea de operaţiuni de plată pe World Wide Web şi pentru operaţiunile
"sensibile" din sistemele de informaţii corporative. HTTPS este un protocol de
comunicaţie destinat transferului de informaţie criptată prin intermediul WWW. A fost
dezvoltat din necesitatea de a proteja de intruşi transferul datelor prin HTTP (un protocol
"clear-text" prin care datele de pe server-ul web sunt transmise clientului browser în clar),
posibilităţile de a intercepta acest transfer constituind tot atâtea posibilităţi de a accesa şi
utiliza fără restricţii informaţiile respective. HTTPS nu este altceva decât HTTP
"încapsulat" cu ajutorul unui flux SSL/TLS, datele fiind criptate la server înainte de a fi
trimise clientului, astfel încât simpla interceptare pe traseu a acestora să nu mai fie
suficientă pentru a avea acces la informaţii. HTTPS este în acelaşi timp o metodă de
autentificare a server-ului web care foloseste acest protocol, prin intermediul aşanumitelor "certificate digitale", mai precis o colecţie de date pe care un browser o solicită
server-ului pentru a putea începe transferul criptat; dacă certificatul este emis de o
autoritate cunoscută (de exemplu VeriSign), browser-ul (clientul) poate fi sigur că serverul cu care comunică este ceea ce pretinde a fi.
Din punctul de vedere al resurselor de comunicaţie trebuie menţionat faptul că fiecare
organizaţie (firmă) implicată în proces trebuie să beneficieze de o conexiune la reţeaua Internet.
Dacă administratorul este nevoit să fie permanent online, pentru a putea să ofere servicii
clienţilor, furnizorii şi magazinele nu vor fi constrânşi de această restricţie. Aceştia vor avea
nevoie de acces la Internet doar în momentul în care vor folosi serviciile administratorului, de
exemplu atunci când se va solicita sincronizarea de date din catalogul de produse al unui
furnizor. Fiecare organizaţie (firmă) trebuie să posede o reţea proprie de calculatoare în care să
fie integrat un server de baze de date ce respectă standarul SQL. În cadrul magazinelor, fiecare
punct de vânzare trebuie să fie beneficieze de un calculator conectat la casa de marcat, iar acest
calculator trebuie să fie conectat la reţeaua internă a magazinului. Atât la furnizori cât şi la
magazine, dacă situaţia impune, pot să fie instalate mai multe staţii de lucru, iar toate aceste staţii
vor trebui conectate la reţeaua internă a organizaţiei. În primul rând, toate aceste subreţele ale
actorilor implicaţi în proces vor fi protejate de accesări neautorizate din exteriorul reţelei prin
câte un modul de tip firewall, de obicei integrat în routerul folosit la accesarea reţelei Internet. In
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al doilea rând securitatea aplicaţiei va fi asigurată printr-un sistem de parole criptate, stocate în
cadrul bazei de date.

C.4.4. Confidentialitatea datelor

Sistemul restricţionează aceesul abonaţilor (furnizori şi magazine) doar la datele proprii. În
nici un scenariu, nici un furnizor şi nici un magazin nu va putea accesa datele unui abonat
concurent. Administratorul sistemului nu va divulga datele specifice abonaţilor fără acordul
prealabil al acestora. Furnizorii ar putea să îşi dea acordul ca administratorul să distribuie datele
referitoare la cataloagele de produse. De reţinut faptul că în cataloagele de produse se face
referire doar la sortimentele de produse şi în nici un caz la cantităţile de produse distribuite de
către furnizori, respectiv vândute de către magazine.
Bazele de date vor fi inaccesibile în mod direct din exteriorul organizaţiilor (firmelor)
în care au fost distribuite. Din exterior modulele vor putea fi accesate doar prin
intermediul unor servicii web securizate.
Garanție și mentenanță: ofertantul trebuie să ofere în mod obligatoriu garanție și
mentenanță pentru toate bunurile care fac obiectul Documentației de atribuire. Garanția și
mentenanța vor face obiectul unui contract separat între ofertantul câștigător și achizitor.
Perioadă minimă: 48 de luni
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III.

Clauze contractuale solicitate:

În contractelor de furnizare vor fi prevazute în mod expres condiții referitoare la livrare, montaj,
punere în funcțiune, recepție, standarde de calitate, service, garanții, posibilitatea de acordare a
unui avans.

IV.

Clarificările/modificările aduse la informațiile inițiale

Clarificările primite și răspunsurile la clarificări vor fi prezentate în această secțiune în perioada
de desfășurare a procedurii de achiziție. Dacă această secţiune rămâne necompletată, atunci nu sau adus clarificări / modificări la prezenta procedură de achiziţie.
IV.1. Clarificări primite şi răspunsurile acordate
Întrebarea primită din partea ofertanților:
Răspunsul la întrebarea ofertanților:

IV.2 Modificări aduse la documentul „Specificaţii” din intenţia beneficiarului
.
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V. Anexa solicitată a fi completată din partea ofertanților
Anexa nr.1: Declaratie pe propria raspundere cu privire la evitarea conflictului de interese
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Operator economic

Nr........./Data

SC

Anexa nr........

Declaratie pe propria raspundere
cu privire la evitarea conflictului de interese
-

din partea ofertantului -

(in conformitate cu art. 14 si art. 15 al O.U.G. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor
publice naţionale aferente acestora)

Subsemnatul .............................. reprezentant legal al SC ......................................... , in calitate
de ofertant in cadrul procedurii de achizitii “ .........................................” pentru atribuirea
contractului avand ca obiect: ....................................., in cadrul proiectului cu titlul
„..................................................”, la data de ..................................., organizata de S.C.
.............................

declar pe propria raspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire şi sub
sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca nu ma aflu / societatea pe care o reprezint nu
se afla in niciuna din situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese, prevazute
la art. 14 si art. 15 din O.U.G. nr. 66/2011 (inclusiv a prevederilor art. 691 din OUG 34/2006), si
anume:
- nu exista legături intre structurile acţionariatului nostru si cea a beneficiarului;
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- nu exista legături cu membrii comisiei de evaluare a ofertelor;
- nu deţinem pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante in cadrul prezentei
proceduri de achiziţie, pentru același tip de achiziție.

Ma angajez ca in cazul in care apare o situatie de conflict de interese pe perioada derularii
procedurii de achizitie, sa notific in scris, de indata, entitatii care a organizat acesta procedura
pentru a lua măsuri de înlăturare a situaţiei respective.

Dau prezenta declarație cunoscând dispozițiile art. 292 Cod Penal referitoare la infracțiunea de
fals în declarații.

Data completarii:

...................
Operator economic,

SC .............................................................

