Invitaţie depunere ofertă
În cadrul proiectului “PAZEWAIA” – Partnerships for Zero Waste Industrial Activities
(Parteneriate pentru Activitati Industriale cu Zero Deseuri), finanţat de Innovation Norway în
cadrul Programului EEA-Grants, care are drept obiectiv implementarea principiilor Simbiozei
Industriale in judeţele aflate în Nordul şi Nord-Estul României,
Asociaţia GRUPUL ECOLOGIC DE COLABORARE - GEC BUCOVINA urmează să
achizitioneze “SERVICII DE PROIECTARE SITE-URI WEB COD CPV 72413000-8“ şi
“SERVICII DE PROIECTARE ŞI REALIZARE APLICAŢIE SOFTWARE PENTRU BAZE DE
DATE ŞI OPERARE - COD CPV 48611, 48613 ŞI 48614“.
Secţiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
I.1) Denumirea, adresa si punct de contact:
Asociatia „Grupul Ecologic de Colaborare – GEC Bucovina”, Adresa postala : str. Nicolae
Balcescu, nr.1, parter, Suceava, jud. Suceava, cod poştal 720066.
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare : str. Nicolae Balcescu, nr.1, parter,
Suceava, cod poştal 720066, tel/fax: 0230523810, email: gecbucovina@rdslink.ro.
Modul de obtinere a documentatiei de ofertare:
- solicitare la sediul achizitorului,
- solicitare email gecbucovina@rdslink.ro ,
- site-ul www.gecbucovina.ro, sectiunea „Noutati” sau http://www.gecbucovina.ro/noutati.html.
Solicitarile de clarificari si ofertele trebuiesc trimise la adresa:
Asociatia „Grupul Ecologic de Colaborare – GEC Bucovina”, str. N. Bălcescu, nr.1, parter,
Suceava, cod postal 720066.
I.2) Tipul autoritatii contractante şi activitatea principală: ONG
Activitate principala: Mediu, protejarea mediului
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante: Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea contractului
“SERVICII DE PROIECTARE SITE-URI WEB COD CPV 72413000-8“ şi “SERVICII DE
PROIECTARE ŞI REALIZARE APLICAŢIE SOFTWARE PENTRU BAZE DE DATE ŞI
OPERARE - COD CPV 48611 (pachete software pentru baze de date), 48613 (gestionarea
electronică a datelor) şi 48614 (sisteme de introducere a datelor)“.
II.1.2) Tipul contractului si locul de prestare a serviciilor
Tipul contractului: Contract prestare servicii informatice
Locul de executare a serviciilor: Asociatia „Grupul Ecologic de Colaborare – GEC Bucovina”,
Str. N.Balcescu, nr.1, parter, Suceava, cod postal 720066 şi locaţiile desemnate de Achizitor în
judeţele Suceava, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Bistriţa şi Maramureş.
Locul de furnizare servicii: la sediul contractantului, Suceava, str. N. Balcescu, nr.1, parter.
II.1.3) Anuntul implică: contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru : nu este cazul
II.1.5) Impartire in loturi: Nu se acceptă împărţire pe loturi
II.1.6) Vor fi acceptate variante: Nu sunt acceptate variante
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totală
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1. “SERVICII DE PROIECTARE SITE-URI WEB COD CPV 72413000-8“ – 1 serviciu,
2. “SERVICII DE PROIECTARE ŞI REALIZARE APLICAŢIE SOFTWARE PENTRU
BAZE DE DATE ŞI OPERARE - COD CPV 48611 (pachete software pentru baze de
date), 48613 (gestionarea electronică a datelor) şi 48614 (sisteme de introducere a
datelor)“ – 1 serviciu,
3. Actualizare informaţii, la cererea achizitorului,
4. Mentenanţă pentru serviciile de la Pct. 1 şi 2.
II.3) Descrierea proiectului:
Titlul proiectului: Parteneriate pentru eliminarea deşeurilor în Activităţi industriale
Acronimul proiectului: PAZEWAIA
Zona focală: judeţele Suceava, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Maramureş şi Bistriţa
Viziunea proiectului: Abordarea punerii în aplicare a Strategiei Europa 2020 şi în cadrul
Programul pentru inovare verde în Industrie.
Obiectivul General al proiectului: Crearea unui eco-sistem industrial în comunităţile locale în
care tehnologiile vor fi aliniate la cele mai bune tehnologii disponibile şi a resurselor neutilizate
sau reziduale ale agenţilor economici şi sociali, rezultând beneficii economice, sociale şi de
mediu comune, atât pentru companii, cât şi pentru comunitate.
Obiectivele Specifice: Evaluarea Inventarului de deşeuri, precum şi pentru orice alte resurse
disponibile în Zonele focale care pot fi reaplicate în ciclul economic; Generarea, împreună cu
managerii, a opţiunilor pentru „producţii curate”, reducând, în acest fel, cantitatea de deşeuri;
Generarea de parteneriate de afaceri simbiotice din Zona focală, pentru adăugarea de valoare
la resursele disponibile (deşeuri, capacităţi de producţie, laboratoare, experţi, facilităţi de
transport, capacităţi de formare etc.) şi pentru reducerea nevoii de resurse naturale, combustibili
fosili şi amprenta de mediu a activităţilor economice în Zonele focale; Crearea unui instrument
bazat pe internet pentru a creşte gradul de utilizare a resurselor locale; Creşterea coeziunii
teritoriale în zonele focale şi colaborarea cu partenerii norvegieni şi experţi din toate domeniile
de sustenabilitate prin transfer de informaţii ştiinţifice, tehnice, economice, de know-how de
mediu.
II.4) Valoarea estimata: total, 9.000,00 euro, din care 7.000,00 euro în anul 2014 şi 2000,00
euro, în anul 2015. Valoarea include TVA.
II.5) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare: 18 luni, începând
de la data de semnare a contractului.
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate: Nu se solicita.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante:
Grant finanţat de către Innovation Norway în cadrul Programului EEA-Grants.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie
contractul: Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare, dacă este cazul.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale: Nu este cazul
III.2) Conditii de participare
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III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
A.
Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea - se va prezenta atat de
ofertanti, cat si de ofertanti asociati, terti sustinatori, daca este cazul formular orientativ atasat.
B.
Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte urmatoarele :
a) ofertantul nu a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;
b) si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale
catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile
legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;
c) în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale,
din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă
grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
d) nu a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti,
pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in
materie
profesionala;
e) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea
contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.
formular orientativ atasat.
C.
Declaratie privind calitatea de participant la procedura - ofera informatii legate de
depunerea de catre ofertant a ofertei in nume propriu, ca asociat in cadrul unei asociatii sau ca
subcontractant. formular orientativ atasat.
D. Declaratie pe propria raspundere privind conflictul de interese, se va prezenta atat de
ofertanti cat si de ofertanti asociati, subcontractanti, terti sustinatori.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste
organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: Loreta Cauteş - reprezentant
legal, presedinte organizaţie GEC Bucovina; Beatrice Ştefănescu – preşedinte comisie
evaluare; Călin Horaţiu Ciufudean – evaluator tehnic, membru; Cristian Teodorescu – evaluator
tehnic, membru; Liviu Belciug - evaluator tehnic, membru; Ştefan Galeş, evaluator juridic,
membru; Irina Licurici, evaluator financiar, membru; Cristina Munteanu, evaluator financiar,
membru.
Prezentarea acestui formular se face pentru evitarea conflictului de interese si respingerea
ofertelor care se afla in situatiile prevazute de art. 69^1 din O.U.G. 34/200.
Se permite depunerea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele:
original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul. Pentru documentele
care nu sunt in limba romana se va atasa si traducere autorizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea cerintelor mentionate. Nu se solicita.
III.2.3) Capacitatea tehnica: Se solicita demonstrarea capacitatii tehnice a ofertantilor de a
presta serviciul care face obiectul prezentei proceduri. In acest sens vor fi prezentate:
A. INFORMATII REFERITOARE LA PERSONALUL TEHNIC DE SPECIALITATE
Vor fi prezentate CV-uri care sa demonstreze calitatea profesionala a tuturor persoanelor
implicate in desfasurarea contractului. Vor fi atasate documente relevante pentru demonstrarea
experientei in domeniu.
Nu exista Formular impus.
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B.
INFORMATII REFERITOARE LA UTILAJELE, INSTALATIILE, ECHIPAMENTELE
TEHNICE de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a
contractului de servicii: nu se solicita Lista echipamentelor.
C.
INFORMAŢII PRIVIND PARTEA DIN CONTRACT PE CARE OPERATORUL
ECONOMIC ARE, EVENTUAL, INTENŢIA SĂ O SUBCONTRACTEZE.
III.2.4) Contracte rezervate : Nu este cazul
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu este cazul
III.3.2) Persoanele juridice vor indica numele si calificarile profesionale ale membrilor
personalului responsabil pentru prestarea serviciilor respective: nu se solicita Lista
personalului.
Secţiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii: cerere de ofertă.
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire: Criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scazut.
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica: Nu este cazul
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract: Nu este cazul
IV.3.2) Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru clarificări: 25
august 2014, ora 12,00.
Documente de plata: nu este cazul.
IV.3.3) Termen limita pentru primirea ofertelor : 27 august 2014, ora 12:00.
IV.3.4) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare:
Română
IV.3.5.) Modul de prezentare a ofertei: Ofertele (documente de calificare, propunerea tehnica
şi financiara) vor fi înaintate într-un set original şi unul in copie. Acestea trebuie să fie depuse
folosind sistemul de plic dublu, un pachet exterior sigilat si netransparent care să conţină 2
(două) plicuri interioare marcate astfel: 1 exemplar "ORIGINAL" si 1 exemplar "COPIE" (în
copie, toate documentele din plicul ORIGINAL), fiecare sigilat si netransparent. Pe pachetul
exterior se vor înscrie următoarele informaţii: „Către, Asociaţia Grupul Ecologic de Colaborare GEC Bucovina", adresa: Suceava, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, parter, cod poştal 720066;
Denumirea Ofertantului …. ; cuvintele: "A nu se deschide înainte de data de: 27 august 2014,
ora 12:00”.
Propunerea financiară va fi prezentată în euro, cu prezentarea TVA separat şi trebuie să
cuprindă:
1.
Formularul de Ofertă financiara – formular orientativ atasat.
2.
Anexă cu preţuri detaliate unitare/serviciu şi totalul general. Preţurile unitare vor fi
exprimate în euro cu si fără TVA. Preţul total general va fi expus cu TVA şi cu prezentarea TVA
separat – formular orientativ atasat.
Oferta financiara va fi evaluată luându-se în considerare preţul total ofertat.
Plăţile in baza acestui contract vor fi efectuate in lei.
Preturile nu pot fi actualizate.
Corectarea erorilor aritmetice:
- Comisia de evaluare va corecta erorile aritmetice astfel:
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- la discrepanta intre preţul unitar si preţul total, se ia in considerare preţul unitar.
- la discrepanta intre litere si cifre, se ia in considerare valoarea exprimata in litere.
La analizarea ofertei, Comisia de Evaluare va stabili pretul final al ofertei dupa corectare.
Ofertanţii vor întocmi Oferta tehnica conform cerinţelor prezentei Cereri de depunere ofertă.
Ofertele financiare care nu sunt însoţite de Oferta tehnică vor fi respinse ca neconforme.
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul căreia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: 60
zile (de la termenul de deschidere a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data si ora limita de depunere a ofertei : 27 august 2014, ora 12:00.
Data si ora deschiderii ofertelor: 27 august 2014, ora 14:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: reprezentantii ofertantilor sau
imputernicitii acestora.
Secţiunea V: INFORMATII SUPLIMENTARE
V.1) Contractul este periodic : Nu
V.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare : Da.
Tip de finantare: proiectului „PAZEWAIA – Partnerships for Zero Waste Industrial Activities”
(Parteneriate pentru Activitati Industriale cu Zero Deşeuri), finanţat de Innovation Norway în
cadrul Programului EEA-Grants.
V.3) Căi de atac
V.3.1) Organism competent pentru căile de atac: Consiliul National de Solutionare a
Contestatiilor, Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, cod postal: 030084,
Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745,
http: //www.cnsc.ro
V.3.2) Utilizarea căilor de atac: Termenul de exercitare a căilor de atac este de 5 zile
lucratoare de la înştiinţare.
Secţiunea VI. OBIECTUL CONTRACTULUI, DESCRIERE
VI.1). cadrul legal: proiectul “PAZEWAIA – Partnerships for Zero Waste Industrial Activities
(Parteneriate pentru Activitati Industriale cu Zero Deseuri)”, finantat de Innovation Norway in
cadrul Programului EEA-Grants, care are drept obiectiv implementarea principiilor Simbiozei
Industriale in judetele aflate in Nordul şi Nord-Estul României.
VI.2). Obiectul cumpărării îl reprezintă:
VI.2.1.) creearea, realizarea, postarea, gazduirea şi întreţinerea unei structuri de tip World
Wide WEB postat pe un domeniu.ro.
Tema structurii WWW este legata de aspecte vizând activităţi şi acţiuni specifice proiectului.
Materialele publicate in cadrul site-ului vor trebui sa prezinte, nelimitându-se la acestea:
Informaţii privind scopul şi obiectivele proiectului şi finanţarea nerambursabilă acordată de
către Innovation Norway in cadrul Programului EEA-Grants;
Descrierea ariei de implementare din punct de vedere al aspectelor specifice proiectului,
descrierea geografică, socio-economică, turistică a regiunii, evenimente de mediu locale.
Website-ul proiectului PAZEWAIA va conţine:
o Pagină de început generală;
o Descrierea ariei de implementare din punct de vedere al aspectelor specifice
proiectului;
PAZEWAIA – Partnership for Zero Waste Industrial Activities – Parteneriate pentru Activitati Industriale cu Zero Deseuri

5

Descrierea geografică, socio-economică, culturală, turistică a regiunii respective;
Evenimente locale (cu accent pe aspectele de mediu şi simbioză industrială);
Evenimente organizate în cadrul proiectului;
Pagini dedicate în care să fie prezentate cele mai recente iniţiative ale
autorităţilor locale, autorităţilor de mediu, agenţilor economici, organizaţiilor
neguvernamentale etc. privind protecţia mediului, simbioza industrială (inclusiv
link-urile către site-urile respective) etc.;
o Secţiuni dedicate pentru:
 Comunităţile locale focus (mijloace multimedia de conştientizare a
copiilor,
elevilor/studenţilor,
mediului
de
afaceri,
ONG-urilor,
pensionarilor) şi, separat,
 turişti (recomandări, reguli de bună purtare în aria vizată, ghiduri,
materiale publicitare electronice, link-uri utile etc.);
o Linkuri şi recomandări către website-urile existente la nivel regional şi naţional
(şi, eventual, cele relevante la nivel internaţional).
CERINTE SUPLIMENTARE:
1. Postarea structurii WWW se va face pe un domeniu.ro ce va fi achizitionat in cadrul
contractului de catre Executant.
2. Gazduirea paginii va fi furnizata de Executant pe perioada contractului, cu posibilitatea de
prelungire ulterioara, pe acelasi server.
3. Termenul de realizare a variantei finale de design si a structurii de tip WWW va fi de
maximum 4 luni de la data lansarii ordinului de furnizare al serviciului.
4. Designul paginilor va fi unul modern, sobru si minimalist, menit sa ofere utilizatorilor o
accesare facila a informatiilor oferite.
5. Site-ul va avea doua componente: front-end (componenta vizibila utilizatorilor) si back
(componenta de administrare a continutului ce va fi vizibil pentru utilizatori prin intermediul
front end-ului).
6. Încărcarea fiecarei pagini individuale se va face într-un interval minimal.
OFERTA FINANCIARA va prezenta costul total şi detaliat pentru:
1. achizitie domeniu .ro. pana la data de 30 octombrie 2014
2. gazduire site pe server pana la data de 30 aprilie 2016.
3. mentenanta si update pana la data de 30 aprilie 2016.
4. realizare structura WWW postata pe domeniul .ro., 17 decembrie 2014
* serviciile de mentenanţă şi găzduire vor fi recepţionate periodic.
o
o
o
o

VI.2.2.) proiectarea şi realizarea unui pachet software pentru baze de date şi operare,
precum şi întreţinerea unei structuri de baze de date necesare implementării proiectului
cu acronimul PAZEWAIA.
Tema structurii aplicaţiei cu baze de date este legată de aspecte vizând activităţi şi acţiuni
specifice proiectului. Se va crea şi actualiza permanent aplicaţia cu baze de date pentru
resursele organizaţiilor implicate în implementare, care va conţine informaţii despre tehnologiile
utilizate de agenţii economici şi sociali, tipuri de deseuri, utilizarea potenţială a resurselor şi a
deşeurilor, parteneriate simbiotice.
Scopul realizării acestei aplicaţii informatice este de creare a unui instrument dedicat
organizaţiilor industriale şi agenţilor sociali din România şi furnizarea de altă parte de informaţii,
consiliere. Este importantă şi funcţia de facilitare a schimburilor de experienţă pentru resursele
neutilizate şi a deşeurilor.
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Aplicaţia va colecta informaţii despre resursele disponibile la nivel de companie / agent social
(spitale, unităţi de învăţământ etc.), va propune soluţii pentru reducerea generării de deşeuri
prin abordarea conceptului de „producţie curată” şi va genera o serie de potenţiale parteneriate
simbiotice cu organizaţii care pot utiliza şi adauga valoare pentru resursele disponibile sau
pentru deşeuri.
Este de aşteptat ca peste 100 de companii din zona focală de implementare să fie incluse şi să
poată folosi aplicaţia.
Prin prezenta vă rugăm să ne transmiteţi oferta dumneavoastră tehnică şi de pret pentru
prestarea serviciilor solicitate prin prezenta.
Depunerea ofertei implică automat responsabilitatea ofertantului la îndeplinirea tuturor
atribuţiilor stipulate prin prezenta.
Aşteptăm cu interes oferta dumneavoastră, în speranţa unei bune colaborări ulterioare.
Reprezentant legal,
Loreta Cautes, preşedinte GEC Bucovina,
Beatrice Ştefănescu, asistent manager proiect
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