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SECTIUNEA I - FISA DE DATE A ACHIZITIEI 

 

SECTIUNEA I: ACHIZITORUL 
I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT 
Denumire oficiala: Societatea PROMO SERVICE SRL 
Adresa: Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti 225-245, Sector 1 
Localitate: Bucuresti Cod postal: 013822 Tara: Romania 
Punct(e) de contact: 
Mihai Nicolae – Responsabil Achizitii 

Telefon: 021 312 02 21 

E-mail: promo@promoturism.ro  Fax: 021 312 02 11 
Adresa de internet: www.promoturism.ro  
 
Alte informatii pot fi obtinute la: 
■ Punctul de contact mentionat anterior 
Caietul de sarcini, documentatia specifica si/sau documentele suplimentare pot fi obtinute la: 
■ Punctul de contact mentionat anterior  
■ de pe site-ul www.fonduri-ue.ro  
Achizitorul  nu este responsabil pentru caracterul incomplet al Documentaţiei de Atribuire si al 
amendamentelor/eratelor aferente, în cazul în care aceasta nu a fost obţinută direct de la o sursa 
acceptata, respectiv achizitorul utilizand datele de contact mentionate la punctul I.1) sau pagina web 
www.promoturism.ro. 
Ofertele trebuie transmise la sediul Achizitorului mentionat anterior. 
Data si ora limita de depunere a ofertelor: 25.07.2014, ora 11.00 
Data pana la care se pot solicita clarificari: 22.07.2014 ora 16:00 
Termen limita pentru transmiterea raspunsului la solicitarile de clarificari: 24.07.2014, ora 16:00 
Solicitarile de clarificari se fac in scris folosind adresa de corespondenta a Achizitorului: Sos. Gheorghe 
Ionescu Sisesti 225-245, Sector 1, Bucuresti, 013822, Romania, sau pe adresa de e-mail: 
promo@promoturism.ro.  
Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi publicate pe site-ul www.fonduri-ue.ro  
 
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE) 
□ Minister sau orice alta autoritate nationala sau 
federala, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale 
acestora 
□ Agentie/birou national sau federal 
□ Colectivitate teritoriala  
□ Agentie/birou regional sau local  
□ Organism de drept public  
□ Institutie/agentie europeana sau organizatie 
europeana 
 
□ Altele (precizati): ————————— 

□ Servicii publice generale 
□ Aparare 
□ Ordine si siguranta publica 
□ Mediu 
□ Afaceri economice si financiare 
□ Sanatate 
□ Constructii si amenajari teritoriale 
□ Protectie sociala 
□ Recreere, cultura si religie 
□ Educatie 
■ Altele (precizati): Activitati ale agentiilor 
turistice si tur-operatorilor 

Achizitorul actioneaza in numele altor autoritati contractante               da □ nu ■ 
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SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 
II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea 
contractanta 
Furnizarea de echipamente si programe informatice 
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a 
serviciilor 
a) Lucrari                             □ B) Produse                              ■ c) Servicii                               □ 
Executare                                   □ 
Proiectare si executare           □ 
Executarea, prin orice             □ 
mijloace, a unei lucrari, 
conform cerintelor 
specificate de autoritatea 
contractanta 

Cumparare                                  ■ 
Leasing                                         □ 
Inchiriere                                     □ 
Inchiriere cu optiune de           □ 
cumparare 
O combinatie intre acestea      □ 

Categoria serviciilor:         nr. □□ 
(Pentru categoriile de servicii 1-
27, consultati anexa II la 
Directiva 2004/18/CE). 

Locul principal de executare 
........................ 
Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de livrare: 
Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti 
225-245, Sector 1, Bucuresti, 
013822, Romania 

Locul principal de prestare 
........................ 
Cod NUTS □□□□□□ 

II.1.3) Procedura implica 
Un contract de achizitii                                                                                ■ 
Punerea in aplicare a unui sistem de achizitie dinamic (SAD)              □ 
Incheierea unui acord-cadru                                                                      □ 
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor 
Contractul de achiziţie publică are ca obiect “Furnizarea de echipamente si programe informatice” pentru 
implementarea proiectului “O vacanta la un Click distanta!” 
1. Computere cu licentele de operare Windows, Microsoft Office 2013 si Antivirus: 

- 4 bucati computere personale; 
- 8 bucati computere portabile. 

2. Sistem de servere dedicate echipate corespunzator inclusiv: licente, sistem de protectie tip UPS si 
serviciile de configurare-instalare, din care 2 montate claustering si unul spareparts. 
3. Centrala telefonica automata VOIP. 
4. Networking Router gatway, switch si Imprimanta laser de retea. 
5. Program informatic - Sistem software integrat pentru turism (SSIT) inclusiv instruire personal privind 
utilizarea programului informatic si testare si predare programului informatic. 
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 
 Vocabular principal 
Obiect principal 30213000-5 – Computere personale 

30213100-6 – Computere portabile 
48624000-8 – Pachete software pentru sisteme de operare (Windows) 
48920000-3 – Pachete software de birotica (Office 2013) 
48760000-3 – Pachete software antivirus 
48820000-2 – Server 
48222000-0 – Pachete  software pentru servere web 
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32552310-3 – Centrale telefonice digitale 
32413100-2 – Rutere de reţea  
32422000-7 – Componente de retea 
30232110-8 – Imprimante laser 
48000000-8 – Pachete software şi sisteme informatice 
72000000-5 – Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă 

Obiect suplimentar  
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice (GPA)    da □ nu ■ 
II.1.7) Impartire in loturi                                                          da □ nu ■ 
II.1.8) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)          da □ nu ■ 

 
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul  
“Furnizarea de echipamente si programe informatice” – conform Caietului de sarcini 
Valoarea estimata fara TVA: 672.100,00 Moneda: LEI 
 

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 
Durata in luni: 9 luni  de la semnarea contractului 

 
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate 
III.1.1.a) Garantie de participare                                                                                         da ■ nu □ 
Cuantumul garanției de participare este de: 6.721,00 LEI 
Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 30 zile, de la data 25.07.2014 pana la data de 25.08.2014 
Modalitatea de constituire a garantiei de participare se poate face prin oricare din formele prevazute la art. 
86 alin 1 din HG 925/2006, respectiv prin virament bancar sau printr-un instrument de garantie emis in 
conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in 
cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. 
Date pentru constituirea garantiei de participare: 
Societatea PROMO SERVICE SRL 
CUI RO13578422 
Raiffeisen Bank – Agentia Dorobanti 
IBAN: RO42 RZBR 0000 0600 0293 9804 
III.1.1.b) Garantie de buna executie                                                                                   da ■ nu □ 
Cuantumul garanției de buna executie: 5% din valoarea contractului fara TVA. 
Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie: in conformitate cu prevederile art. 89 alin. (2) din 
H.G. nr. 925/2006: un instrument de garantare emis in conditiile legii emis de o societate bancara sau de o 
societate de asigurari, transmis Autoritatii contractante in maxim 5 zile de la semnarea contractului de 
ambele parti si care devine anexa la acesta. 
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante 
Schema de ajutor de minimis 
Fondul European pentru Dezvoltare Regionala 
Axa prioritara: 4 ”Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local” 
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Domeniul major de interventie: 4.3 ”Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” 
Proiect: „O vacanta la un click distanta”, COD SMIS: 31784 
Surse proprii ale beneficiarului pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile.  
III.1.3) Legislatia aplicabila 
a) Ordinul MFE nr. 1120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii private; 
b) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie 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; 
c) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor 
de concesiune de servicii. 
Pentru consultarea legislatiei  in domeniul achizitiilor publice accesati: www.anrmap.ro 
 

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE 
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul 
comertului sau al profesiei 
Toate certificatele/ documentele/ formularele menţionate mai jos trebuie să fie prezentate în original, 
copie leglizata sau copie conformata cu originalul si trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertelor.  
Documentele pentru care nu este prevăzută o perioadă de valabilitate stabilită de lege, nu vor fi emise cu 
mai mult de 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor.  
În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română, documentele vor fi 
transmise în limba în care au fost emise, însoţite de traducere autorizata a acestora în limba română.  
Daca exista incertitudini referitoare la situaţia unui operator economic, achizitorul are dreptul să solicite 
informaţii direct de la autorităţile competente. 
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului: 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor  

Declaratie privind eligibilitatea  
Solicitat ■  Nesolicitat □  

Formularul nr. 2 - Declaratie pe propria raspundere 
privind eligibilitatea in conformitate cu art. 180 din 
OUG 34/2006 cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
 
Original, semnat si ştampilat 

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile 
prevăzute la art. 181 
Solicitat ■  Nesolicitat □ 

Formularul nr. 3 - Declaraţie privind neîncadrarea în 
situaţiile prevăzute la art. 181 
 
Original, semnat si ştampilat 

Îndeplinirea obligatiilor bugetare  
Solicitat ■  Nesolicitat □ 

- Confirmarea cu privire la plata taxelor şi impozitelor 
la bugetul general consolidat, prin prezentarea 
certificatului de atestare fiscală valabil din care să 
reiasă situația obligațiilor scadente în luna anterioară 
celei în care se depun ofertele, eliberat de autoritatea 
fiscală competentă, din care să rezulte că operatorul 
economic nu are datorii la bugetul de stat în luna 
anterioară celei în care se depune oferta – copie 
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„conform cu originalul”. 
- Certificat fiscal cu privire la impozitele şi taxele 
locale valabil, din care să reiasă situația obligațiilor 
scadente în luna anterioară celei în care se depun 
ofertele, eliberat de autoritatea fiscală competentă, 
din care să rezulte că operatorul economic nu are 
datorii la bugetul local în luna anterioară celei în care 
se depune oferta – copie „conform cu originalul”. 

Declaraţie privind calitatea de participant la 
procedură  
Solicitat ■  Nesolicitat □  

Formularul nr. 4 - Declaraţie privind calitatea de 
participant la procedură – art. 46 din OUG 34/2006 cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
 
Original, semnat, ştampilat 

Declaratie privind evitarea conflictului de 
interese 
Solicitat ■  Nesolicitat □ 

Formularul nr. 5 - Declaratie privind neîncadrarea in 
prevederile art.69¹ (evitarea conflictului de interese) 
 
Original, semnat si ştampilat 

Certificat de participare la procedura cu oferta 
independenta  
Solicitat ■  Nesolicitat □  

Formularul nr. 6 - Certificat de participare la 
procedura cu oferta independenta. 
 
Original, semnat si ştampilat 

 

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:  
 
Certificatului constatator emis de ONRC - informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie 
reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, original sau copie „conform cu originalul” 
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul 
Registrului Comertului. 
Certificat Unic de Inregistrare - copie „conform cu originalul” 
Decalratie privind faptul ca ofertantul a tinut cont, in elaborarea ofertei, de obligatiile referitoare la 
conditiile de munca si protectia muncii in conformitate cu prevederiile art. 34, alin. 2 din OUG 34/2006 cu 
modificarile si completarile ulterioare – Formularul nr. 7 - Declaraţie referitoare la condiţiile de muncă şi 
protecţia muncii 
Documentele emise de autoritatile competente vor fi valabile la data deschiderii ofertelor. 
Achizitorul isi rezerva dreptul de a solicita inainte de data incheierii contractului, ofertantului declarat 
castigator actele solicitate mai sus in original. 
III.2.2) Capacitatea economica si financiara 
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare 

pentru evaluarea respectarii cerintelor 
mentionate 

 
Modalitatea de indeplinire 

Declaratie privind cifra de afaceri in ultimi 3 ani 
Solicitat ■  Nesolicitat □  
Cifra de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani 
trebuie sa fie de minim 1.000.000 lei. 
Pentru ofertantii care se incadreaza in 

Formularul nr. 8 – Informatii generale 
Original, semnat si ştampilat  
Pentru o evaluare unitara se va aplica cursul mediu anual 
lei/valuta comunicat de BNR. 
Bilanturile contabile, la luna 12-a pentru anii 2011, 2012, 
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categoria  IMM acestia pot beneficia de 
reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul 
cifrei de afaceri in conformitate cu legislatia in 
vigoare (HG 34/2006 cu modificarile si 
completarile ulterioare). 
 

2013 – copie „conform cu originalul” 
 
În cazul în care ofertantul este o asociere, fiecare asociat 
va prezenta acest document. 

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala 
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare 

pentru evaluarea respectarii cerintelor 
mentionate 

 
Modalitatea de indeplinire 

Cerinte minime privind capacitatea tehnica 
Solicitat ■  Nesolicitat □ 
 
Declaratie privind lista contractelor de 
furnizare de produse similare din ultimii 3 ani. 
 
Certificate / documente emise sau 
contrasemnate de o autoritate sau de catre 
clientul beneficiar din care sa rezulte furnizarea 
de produse (contracte, recomandari, certificate 
constatatoare sau procese verbale de receptie). 

1. Prezentarea listei principalelor livrari de produse 
efectuate în ultimii 3 ani, listă care va conţine valori, 
perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia 
din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. 
Formularul nr. 9 – Declaratie privind lista contractelor de 
furnizare de produse similare din ultimii 3 ani. 
Original, semnat si ştampilat  
 
2. În cazul în care ofertantul este o asociere se va 
prezenta un acord sau o scrisoare preliminară de asociere 
în care să se menţioneze că toţi asociaţii îşi asumă 
răspunderea colectivă şi solidară pentru îndeplinirea 
contractului, că liderul asociaţiei este împuternicit să se 
oblige şi să primească instrucţiuni în numele tuturor 
asociaţilor şi este răspunzator în nume propriu şi în 
numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului. 
Asociere - conform Articolului nr. 44 din O.U.G. 34/2006,  
in original. 
 
3. Declaraţie privind subcontractanţii si partile din 
contract pe care urmeaza sa le indeplineasca acestia. 
Formularul nr. 10 -  Declaraţie privind subcontractanţii 
Original, semnat, ştampilat 
Se va prezenta acordul cu subcontractantii in original. 
 
În cazul în care ofertantul este o asociere, fiecare asociat 
va prezenta aceste documente 

Cerinte minime privind capacitatea 
profesionala  
Solicitat ■  Nesolicitat □  
 

Ofertantul (operatorul economic sau membri grupului de 
operatori economici impreuna) trebuie sa dispauna de cel 
putin urmatoarele persoane de spacialitate, care sa 
lucreze in vederea implementarii contractului: 
- 1 manager proiect 
- 1 expert IT. 
 
Pentru managerul de proiect se solicita: 
- studii superioare; 
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- 10 ani experienta de specialitate in managementul unei  
companii  ce isi desfasoara activitatea in domeniul IT. 
 
Pentru expert IT: 
- studii superioare; 
- 5 ani experienta in activitatea de IT. 
 
Pentru fiecare expert se vor prezenta urmatoarele 
documente: 
- Formularul nr. 11 – Declaratia de disponibilitate – 
original, semnat, ştampilat; 
- Curriculum vitae (model europass) – original, semnat, 
ştampilat; 
- Documente suport care sa ateste indeplinirea cerintelor 
si a informatiilor mentionate in CV-uri. – copie „conform 
cu originalul” (diplome, certificate, contracte de munca 
etc.) 

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii 
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare 
pentru evaluarea respectarii cerintelor 
mentionate 

 
Modalitatea de indeplinire 

Cerintele minime de calificare pentru 
indeplinirea standardelor de asigurare a 
calitatii 
Solicitat ■  Nesolicitat □ 

Certificat ISO 9001:2008, sau orice alte documente 
echivalente cu certificarea sau standardul solicitat. 
Certificatul trebuie sa fie valabil la data limita stabilita 
pentru depunerea ofertelor  – copie „conform cu 
originalul”. 
Nu se accepta ofertantii  in curs de certificare. 

 
SECTIUNEA IV: PROCEDURA  
IV.1)  PROCEDURA 

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare 
Proceura simplificata 
 

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de solutii) 
IV.2.1) Criterii de atribuire  
Cel mai mic pret                                                                                                                □ 
Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic in ceea ce priveste criteriile 
mentionate in continuare                                                                                                ■ 
Factori de evaluare 
 

Nr. 
Crt. 

Factori de evaluare Procent 

1 Oferta (propunerea) tehnică (PT) 70 % 
2 Oferta (propunerea) financiară (PF) 20 % 
4 Garanție (PG) 10 % 
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Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: 
Punctajul total final al ofertei evaluate (P) = PT + PF + PG 
 
A. PT - Punctajul pentru Oferta tehnică se acordă astfel: 
TABEL 1 

Cerinta Criteriu Punctaj 
Specificatii tehnice Gradul de atingere al cerintelor tehnice ale 

echipamentelor IT. Apartenenta 
echipamentelor la o familie recunoscuta 
mondial. 

10 

Scalabilitatea aplicatiei soft SSIT Isi pastreaza modul si viteza de functionare la 
cresterea volumului de date si a numarului de 
utilizatori. 

10 

Platforma SSIT Ergonomia folosirii pentru operatorii noștri. 20 
Functionabilitatea si securitatea 
aplicatie soft SSIT 

In reteaua locala cat si prin internet,  
comunicarea facandu-se securizat. 

10 

Module aplicatie soft Numar de module suplimentare fata de caietul 
de sarcini identificate ca fiind utile aplicatiei si 
incluse in oferta, fara depasirea bugetului 
alocat.  

20 

Demo management aplicatie Gradul de corespondență cu nevoile finale ale 
Achizitorului. 

10 

Mentenanta aplicatie soft Perioada de asigurare a mentenantei aplicatiei 
post implementare (inclusiv asigurarea rularii 
pe orice sistem de operare cu update-urile 
aparute) fara costuri suplimentare (in numar 
luni). 

20 

Pentru cel mai mare punctaj la evaluarea tehnică conform TABEL 1 se vor acorda 100 puncte (Et max) 
PT (n) = (Et (n) / Et max.) x 70 
Unde, 
Et (n) = Punctajul obținut la evaluarea tehnică conform TABEL 1 de către ofertant 
Et max = Punctajul maxim obținut la evaluare tehnică conform TABEL 1 
 
B. PF - Punctajul pentru Oferta financiară se acordă astfel: 
Pentru cel mai mic preț dintre prețurile ofertate se vor acorda 20 de puncte. 
Pentru celelalte oferte, punctajul financiar (PF) se va acorda astfel: 
PF (n) = (Preț minim / Preț ofertat) x 20 
Unde, 
Preț minim = Cel mai mic preț ofertat 
Preț ofertat = Prețul ofertat de către ofertantul pentru care se evaluează punctajul 
 
C. PG - Punctajul pentru Garanția acordată echipamentelor si programelor informatice: 
Punctajul pentru garanția acordată (PG), ce nu poate fi mai mică de 12 luni, se va acorda astfel: 
Garanție acordată – 24 luni < G atunci PG = 10 puncte 
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Garanție acordată – 18 luni < G <= 24 luni atunci PG = 8 puncte 
Garanție acordată – 12 luni < G <= 18 luni atunci PG = 5 puncte 
In cazul unei garantii mai mica de 12 luni, oferta este declarata neconforma. 
Furnizorul, direct sau prin subcontractorul desemnat, trebuie sa faca dovada ca poate asigura conditii de 
garantie „next day” si servicii „on site” autorizat de catre producatorul echipamentelor ofertate. In caz 
contrar, oferta este declarata neconforma. 
 

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE 
IV.3.1) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta: Romana 
IV.3.2) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: 
30 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor) 
 

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 
Este obligatorie întocmirea propunerii tehnice, astfel încât, în procesul de evaluare, informaţiile din 
propunerea tehnică să permită identificarea facilă a corespondenţei cu cerintele tehnice din caietul de 
sarcini. 
In acest sens, propunerea tehnică va conţine: 
1) Metodologia de abordare. 
2) Comentariu, articol cu articol, al specificaţiilor conţinute în Caietul de sarcini, prin care să se demonstreze 
corespondenţa propunerii tehnice cu cerinţele minime pe care trebuie să le îndeplinească operatorii 
economici.  
3) Structura aplicatiei soft. 
4) Detalierea, pentru fiecare Modul si Submodul propuse in cadrul structurii aplicatiei, a functiilor, 
operatiilor si campurilor aferente operatiilor precum si a informatiilor care urmeaza sa fie introduse in 
fiecare camp. 
5) Conexiunile dintre Module/ Submodule privind preluarea si utilizarea informatiilor. 
6) Machete pentru module, submodule si documentele emise de aplicatie. 
7) Grafic de desfasurare a activitatilor. 
8) Grafic de livrare al echipamentelor si programelor informatice. 
9) Graficul Resurselor umane utilizate in realizarea lucrarilor cu precizarea numarului de ore lucrate. 
10) Riscuri identificate ce pot afecta derularea contractului si propuneri de minimizare a acestora. 
11) Resursele materiale si umane de care dispune ofertantul si care vor fi puse la dispozitia realizarii 
contractului. 
12) Informaţii referitoare la documentele solicitate în vederea demonstrării cerinţelor specifice în corelaţie 
cu obiectul contractului. 
Neprezentarea in Propunerea tehnica a informatiilor minime solicitate conduce la declararea ofertei ca 
„neconforma”. 
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 
Formularul nr. 12 - Formularul de oferta  
La Formularul de oferta vor fi anexate: Centralizator de preturi si Graficul de esalonare a platilor (elaborat 
pe baza graficului de livrare al echipamentelor si programelor informatice) 
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei 
Oferta se va depune pana la data de 25.07.2014, ora 11:00, la sediul Societatii Promo Service SRL din 
Bucuresti, Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti 225-245, Sector 1, CP 013822, în plic sigilat pe care se va mentiona:  
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- Denumire si adresa ofertant, pentru a permite returnarea acestuia fara a fi deschis, daca va fi cazul. 
- „Oferta pentru furnizare echipamente si programe informatice”. 
- „A NU SE DESCHIDE INAINTE DE 25.07.2014 ora 12:00” 
 
Plicul va contine: 
1. documente eligibilitate 
2. propunerea tehnică 
3. propunerea financiară 
Întreaga ofertă va fi:  
Numerotata, semnată și ștampilată pe fiecare pagină. 
Documentele vor fi semnate de către reprezentantul autorizat să angajeze ofertantul prin contract, sau de 
către persoane împuternicite de catre acesta, situatie în care se va prezenta si împuternicirea respectiva. 
 
Ofertanții au obligația de a anexa un opis al documentelor prezentate. 
Pe plicul exterior va fi atasat:  

- Scrisoare de înaintare  Formularul nr. 1 (2 exemplare); 
- Scrisoare de garantie/polita de asigurare (Formularul nr. 13) si dovada platii acesteia 

sau copie a ordinului de plata privind garantia de participare, semnat si stampilat; 
- Formularul nr. 14 - Declaratia pe propria raspunde privind incadrarea in categoria IMM (acolo unde 

este cazul); 
- Formularul nr. 15 - Imputernicire; 
- Copie CI imputernicit. 

Numărul de exemplare oferta: un (1) ORIGINAL 
 
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE 
VI.2) Contractul/Concursul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare     da ■ nu □ 
Daca da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):  
Tipul de finantare:  
Cofinantare                                           □ 
Credite externe cu garantia statului □ 
Fonduri europene                                ■            Programul Operational Regional – POR 
Alte fonduri.                                          □ 
Schema de ajutor de minimis 
Fondul European pentru Dezvoltare Regionala 
Axa prioritara: 4 ”Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local” 
Domeniul major de interventie: 4.3 ”Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” 
Proiect: „O vacanta la un click distanta”, COD SMIS: 31784 
Surse proprii ale beneficiarului pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile. 
VI.3) ALTE INFORMATII 
In cazul in care mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, departajarea se va face prin reofertatea 
propunerii financiare in plic inchis la sediul autoritatii contractante. 
VI.4) CAI DE ATAC 
VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac  
Denumire oficiala: Societatea PROMO SERVICE SRL 
Adresa: Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti 225-245, Sector 1 
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Localitate: Bucuresti Cod postal: 013822 Tara: Romania 
E-mail: promo@promoturism.ro  Telefon: 021 312 02 21  
Adresa Internet (URL): 
www.promoturism.ro  

Fax: 021 312 02 11  

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac  
Hotararea de incredintare a contractului poate fi contestata in termen de 48 de ore de la comunicarea sa la 
Achizitor, care urmeaza a se pronunta in alte 48 de ore asupra acesteia, dupa ce ii analizeaza legalitatea si 
temeinicia in conformitate cu Instructiunile specifice si dispozitiile legislatiei in vigoare. Hotararea 
Achizitorului cu privire la contestatie poate fi atacata in fata instantelor competente potrivit cu dispozitiile 
legale in vigoare. 
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SECTIUNEA II - CAIET DE SARCINI  
 

pentru 
Achiziția de echipamente si programe informatice,  

în cadrul proiectului ”O vacanţă la un click distanţă!” cod SMIS: 31784 
 
 

 
 
Specificațiile tehnice fac parte integrantă din documentația pentru elaborarea prezentei oferte şi constituie 
ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant, oferta tehnica. 
 
Obiectul acestei achiziții este furnizare de echipamente şi programe informatice în cadrul proiectului „O 
vacanţă la un click distanţă!” 
 
Cerințele prezentate minime şi obligatorii. Nu se accepta devieri de la specificațiile tehnice, în sensul 
ofertarii unor echipamente cu parametri inferiori celor menționati în prezentul document. 
 
Perioada de desfășurare a contractului  

Axa prioritara 4 ”Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local” 
Domeniul major de intervenție 4.3 ”Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” 
Titlu proiect ”O vacanţă la un click distanţă!” 
Beneficiar / Achizitor  Societatea  PROMO SERVICE SRL 
Număr de referință / cod SMIS  Contract de finanțare nr. 4161 / 21.05.2014; Cod SMIS 31784 
OI / Regiunea de Dezvoltare Bucureşti – Ilfov 
COD CPV 30213000-5 – Computere personale 

30213100-6 – Computere portabile 
48624000-8 – Pachete software pentru sisteme de operare (Windows) 
48920000-3 – Pachete software de birotica (Office 2013) 
48760000-3 – Pachete software antivirus 
48820000-2 – Server 
48222000-0 – Pachete  software pentru servere web 
32552310-3 – Centrale telefonice digitale 
32413100-2 – Rutere de reţea 
32422000-7 – Componente de retea 
30232110-8 – Imprimante laser 
48000000-8 – Pachete software şi sisteme informatice 
72000000-5 – Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet 
şi asistenţă 

Procedura de atribuire  ”PROCEDURA SIMPLIFICATA” conform Ordinul Ministrului Fondurilor 
Europene nr. 1120/15.10.2013. 

CAIET DE SARCINI 
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Perioada de desfășurare a contractului este de 9 luni de la data semnării contractului de ambele părți 
(obligațiile furnizorului rămânând în vigoare şi ulterior, pe durata garanției, în condițiile garanției). 
 
Prețul agreat în contract este preț ferm pe toata durata contractului, conform ofertei depuse de către 
ofertant. 
 
Termenul de livrare al echipamentelor este de maxim 30 zile. 
Termenul de livrare al programelor informatice este de maxim 9 luni conform Graficului de activitati in care 
se vor preciza termenele de livrare/ implementare ale fiecarui modul/ submodul. 
Termenul de plata este 30 de zile lucrătoare de la data recepției echipamentelor sau programelor 
informatice, consemnata prin proces verbal de predare-primire. 
A.  Active corporale (Echipamente) 
Preturile unitare ofertate pentru echipamente vor include toate cheltuielile ofertantului legate de 
proiectare sisteme, configurare, licente de operare necesare, transport la sediul achizitorului, montaj si 
punere in functiune, probe tehologice/ testare, instruire personal in vederea operarii (unde e cazul), etc.  
Echipamentele vor fi insotite de cartile tehnice, certificate, garantie, alte instructiuni necesare. 
1. Computer personal  
Număr echipamente:  4 bucăţi 
Caracteristici tehnice minime 
Procesor: Echivalent Intel Core i5-4570 Quad Core, 3.2 GHz, 6MB Cache, compatibil 64 biti, 

tehnologie de fabricatie minim 22nm. 
Placa de baza: Echivalent Intel 

Northbridge FSB posibile: DMI 
Memorie maxim instalabila: 32 GB 
Numar sloturi de memorie: 4 sloturi DDR3 1333/1600 MHz 
Sloturi PCIe: 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 + 1 x PCIe 2.0 x16 (@x4 mode) 
Interfete SATA: SATA 6Gb/s*6(RAID 0, 1, 5, 10) 
RAID: 0, 1, 5, 10 
Porturi USB: 8 x USB 2.0, 4 x USB 3.0 
USB 2.0 Alte functii de securitate: parole BIOS user şi supervisor, HDD 

Video: Memorie: 2 GB shared 
Conectori video: 1 x D-Sub + 1 x DVI + 1 x HDMI + 1 x DP 
Decodare Hardware Bluray HD-DVD: Da 

Memorie: Minim 8 GB DDR3, 1600MHz 
HDD: Minim 500 GB, 7200 rpm 
Monitor: Minim 21”, rezoluție nativa 1920x1080, Conectori video: DVI, HDMI 
Unitate optica: DVD-Writer dual-layer 
Conectivitate: 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet Controller, WI-FI 
Multimedia: Card-reader, Intel High Definition; Intrari / Iesiri audio: 3 (Audio Line-In, Audio Line-

Out, Mic-In) Back + 2 (Mic&Headphone) Front, S/PDIF Out 
Porturi: USB: 4 x USB 3.0 Back, 2 x USB 2.0 Back, 2 x USB 2.0 Front; 

Ethernet / Modem: 1 x RJ45; PS/2: 1 x Combo PS/2; Alte porturi: Paralel. 
Sistem de operare: Windows 8 64bytes (preinstalat) 
Software: Office Professional 2013; Antivirus (preinstalate) 
Alte dotari: Periferice: tastatura şi mouse optic (negru); UPS Putere (VA): 700 

Backup time: Half Load Runtime (in mins) 19, Full Load Runtime (in mins) 8 
Garantie: Min 12 luni 
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2. Computer portabil 
Număr echipamente:  8 bucăţi 
Caracteristici tehnice minime 
Procesor: Echivalent Intel Core i5-4570 Quad Core, 3.2 GHz, 6MB Cache, compatibil 64 biti, 

tehnologie de fabricație minim 22nm. 
Placa video: 2 GB 
Baterie: Minim Li Ion 6 celule 
Memorie: Minim 8 GB DDR3, 1600MHz 
HDD: Minim 500 GB, 7200 rpm 
Monitor: Minim 17”, HD, LED 
Unitate optica: DVD R/RW 
Conectivitate: Ethernet LAN 10/100/1000 Mbps10/100/1000,  wireless 802.11b/g/n  

Bluetooth 4.0 
Multimedia: Camera video: minim 720p HD 

Card-reader 
Porturi: USB 2.0: minim 2 porturi; USB 3.0: minim 2 porturi; HDMI:  minim 1 port; VGA: minim 

1 port; RJ-45: minim 1 port; Microfon: minim 1 port; Iesire audio: minim 1 port 
Sistem de operare: Windows 8 64bytes (preinstalat) 
Software: Office Professional 2013; Antivirus (preinstalate) 
Alte dotari: Periferice: mouse optic (negru) 

Geanta de transport 
Garantie: Min 12 luni 
 
3. Sistem servere 
Număr:  1 sistem 
Sistem de servere dedicate echipate corespunzator inclusiv: licente, sistem de protectie tip UPS si serviciile 
de configurare-instalare, din care 2 montate claustering si unul spareparts. 
Caracteristici tehnice minime 
Tip: Reckabil 
Procesor: Echivalent server Intel® Xeon® E5-2407v2 Quad Core, 22 nm, 2.4 GHz, Smart 

Cache 10 MB 
Placa de baza: Intel C602 Chipset 
Memorie: Minim 8 GB 1600 MHz, ECC REG DDR3, Tri-channel 
Expansiune: 8 x SATA  3.5" - maxim 
HDD: 2 x 1 TB SATA Enterprise 3.5", SATA 2.0, 7200 rpm - minim 
Conectivitate: Dual-port Intel Pro 10/100/1000 Gigabit LAN integrat 
Grafica: Integrated 2D Video Controller 
Alimentare: 500 W Active PFC High Efficiency 
Porturi: 4 x USB 2.0, 1 x SSD eUSB header, 1 x serial, 1 x VGA 
Alte dotari: UPS Putere (VA): 700, Backup time: Half Load Runtime (in mins) 19, Full Load 

Runtime (in mins) 8 
Sistem de operare / 
Software: 

Linux/open source/ echivament, DB2 Database 

Altele: Servicii de proiectare, instalare si testare server 
Garantie: Min 12 luni 
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4.  Centra telefonica digitala VOIP 
Număr echipamente: 1 bucata 
Caracteristici tehnice 
Centrala telefonica - Tip: Digitala/Digital-Hibrid 
Numar standard de trunchiuri: 3, Numar standard de extensii: 28 
Sloturi extensie: Single Line (a/b) Telephone (SLT): 28 
Voice Processing System (VPS): 2, IP Proprietary Telephone (IP-PT)/Minim 14 telefoane-extensie 
Digital Proprietary Telephone (DPT) - DXDP: maxim 256, Direct Station Select (DSS) Cons; DISA; IVR 
Garantie: min. 12 luni 
 
5.  Periferice 
5.1 Echipamente comutatie 
1 Router + 1 Switch 
Caracteristici tehnice 
Caracteristici: Integrated Services Router – 1 bucata 

Rackabil 
Embedded Hardware-Based Cryptography and Acceleration (IPSec + SSL) 
WAN Ports 1 
LAN 100/1000 Ports 4 
Garantie: min. 12 luni 
 
Switch – 1 bucata 
Rackabil 
24 porturi Gb 
Internal power source 
Garantie: min. 12 luni 

 
5.2.  Imprimanta laser 
Număr echipamente:  1 bucata 
Caracteristici tehnice 
Format: A3 
Tehnologie de printare: Laser 
Viteza printare alb/negru (ppm): 20 
Rezolutie la printare alb-negru (dpi): 600 x 600 dpi 
Viteza printare color (ppm): 20 
Rezolutie la printare color (dpi): 600 x 600 dpi 
Procesor (MHz): 540MHz 
Memorie standard: 1 slot, 144-pin, DDR2 DIMM 
Memorie maxima (MB): 448MB 
Duplex: Manual 

Dimensiuni mediu printare: A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10x15 cm envelopes (DL, C5, 
B5), Custom 

Tip mediu printare: Paper, cardstock, glossy film, transparencies labels, envelopes 
Greutate mediu printare (g/mp): 60 - 220 g/mp 
Alimentare hartie (coli): 100-sheet Multipurpose tray, 250-sheet input tray 
Sistem de operare: Microsoft Windows 2000; XP Home; P Professional; Server 2003; 
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XP Media Center; XP Professional x64; Windows Vista; Windows 7; 
Windows 8 

Interfata: USB 2.0 
Accesorii incluse: Cablu alimentare, Getting Started Guide, CD software si 

documentatie 
Garantie: Min. 12 luni 
 
B.  Active necorporale (program informatic) 

 
6. Program informatic 
Sistem software integrat pentru turism 
 
Prezentarea tehnica si functionala 
 
1. Introducere 
Sistemul software integrat pentru turism (prescurtat in continuare SSIT sau sistem) se doreste a fi o 
aplicatie software care sa permita agentiei de turism prezentarea completa a ofertei de turism catre client 
prin intermediul unui site public, precum si posibilitatea de a rezerva si cumpara online produsele turistice. 
Scopul SSIT este de a informatiza in cel mai mare grad posibil activitatea agentiei de turism in raport cu 
tertii: clienti, prestatori si revanzatori, precum si activitatea sa interna. 
 
2. Caracteristici tehnice 
SSIT trebuie sa indeplineasca urmatoarele caracteristici tehnice: 
2.1 sa fie o aplicatie realizata pe tehnologie enterprise multi-nivel (multi-tier: server de baze de date, server 
de aplicatie, aplicatie client); 
2.2 sa foloseasca un server de baze de date destinat segmentului enterprise (Oracle, IBM DB2, IBM 
Informix, Microsoft SQL Server etc.); 
2.3 sa fie scalabila (sa isi pastreaza modul si viteza de functionare la cresterea volumului de date si a 
numarului de utilizatori); 
2.4 sa fie multiutilizator; 
2.5 sa functioneze atat in reteaua locala cat si prin internet, comunicarea sa se faca securizat; 
2.6 procedura de instalare sa se poata desfasura la distanta, iar update-urile sa se realizeze automat, fara 
interventia utilizatorului de aplicatie; 
2.7 sa nu impuna un anumit sistem de operare pe calculatoarele pe care ruleaza. 
 
3. Functionalitati generale 
Se solicita ca „SSIT” sa aiba 2 componente: 
 
a) Componenta back-office sa fie destinata administrarii activitatii interne a agentiei de turism si care sa 
cuprinda: 
 
Modul 1 – “Informatii turistice” 

Submodul 1.1. - “Tari” – despre fiecare tara se stocheaza o descriere si o imagine; 
Submodul 1.2. - “Zone” – despre fiecare zona se stocheaza o descriere, o imagine si tara din care 
face parte; 
Submodul 1.3. - “Localitati” – despre fiecare localitate se stocheaza o descriere si o imagine precum 
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si tara din care face parte si optional, zona; 
Submodul 1.4. - “Unitati de cazare” – despre fiecare unitate de cazare se stocheaza denumirea, 
tipul (hotel, vila, pensiune etc.), categoria (numarul de stele), descrierea, mai multe imagini foto, 
localitatea in care este situata, adresa, date de contact, clipuri video de prezentare, orice alte detalii 
necesare identificate de Ofertant. 

 
Modul 2 – “Oferte turistice” 

Submodul 2.1. – “Sejururi” - sunt oferte turistice flexibile, clientul alegand perioada. Tarifele se 
introduc pe o unitate de cazare si variaza in functie de: 
• perioada, 
• zilele saptamanii pentru care este valabil, 
• tipul de masa asigurat, 
• numarul minim de nopti care trebuie cumparate, 
• ziua de intrare, 
• tipul de camera, 
• numarul de persoane si varsta copiilor care ocupa camera. 
Submodul 2.2. – “Oferte speciale” 
Ofertele speciale sunt pachete turistice preconfigurate pe o unitate de cazare care sunt legate de 
un anumit eveniment din an, in functie de care se incadreaza intr-o categorie de oferta speciala (de 
ex. Revelion, Craciun, Paste, Carnaval etc). Perioada, tipul de transport si serviciile de masa sunt 
fixe, iar tarifele variaza in functie de: 
• tipul de camera, 
• numarul de persoane si varsta copiilor care ocupa camera. 
Submodul 2.4. – “Servicii incluse” 
Pentru fiecare tip de oferta turistica (sejur, oferta speciala, circuit) se mentioneaza sub forma unui 
text, cu valoare informativa, serviciile care sunt incluse in tarif. 
Submodul 2.5. – “Servicii neincluse, obligatorii si platibile la agentie” 
Pentru fiecare tip de oferta turistica (sejur, oferta speciala, circuit) se pot percepe anumite taxe 
suplimentare obligatorii care nu sunt incluse in tariful de baza (taxa de viza, taxa de transfer etc) a 
caror tarif este pe persoana si poate varia in functie de varsta acesteia. 
Submodul 2.7. – “Servicii neincluse si platibile la destinatie” 
Pentru fiecare tip de oferta turistica (sejur, oferta speciala, circuit) se mentioneaza sub forma unui 
text, cu valoare informativa, serviciile care nu sunt incluse in tarif si care trebuie platite la 
destinatie. 
Submodul 2.8. – „Suplimente de masa” 
In cazul sejururilor, la un tarif de baza se poate adauga un supliment de masa (de ex. daca un hotel 
ofera in tariful de baza doar mic dejun, se poate cumpara demipensiune contra unui tarif 
suplimentar, acest tarif fiind suplimentul de masa). Tariful variaza in functie de aceeasi factori ca si 
tariful sejurului. 
Submodul 2.9. – „Curse charter” 
Cursele charter sunt linii de transport inchiriate de catre un tur operator in scopuri turistice. Cursele 
charter sunt curse dus-intors care se repeta la un interval regulat de zile. In functie de tipul de 
transport pot fi curse charter autocar sau avion. Operatorul care le organizeaza plateste companiei 
care detine in proprietate avionul/ autocarul si detine licenta de transport, un tarif stabilit prin 
contract, pe rotatie avion sau autocar, indiferent de coeficientul de ocupare a capacitatii realizat. 
Pentru o cursa charter se introduc in aplicatie:  
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 punctele de plecare si sosire,  
 numarul cursei la dus,  
 numarul cursei la intors,  
 programul (orarul) de operare.  
 Perioada de operare (de la data….. la data….) 
 Ritmicitatea operarii (zilele din saptamana la care cursa se repeta) 
 Tarife adult 
 Tarife copii (pe categorii de varsta).  
 Taxa de aeroport. 
Submodul 2.10. – “Asociere transport charter cu oferta hoteliera” 
La fiecare cursa charter se asociaza unitatile de cazare contractate pe sestinatia respectiva 
constituindu-se, astfel, pachetul de servicii turistice caharter care au date de plecare si numar de 
zile dependente de programul cursei charter. 

 
Modul 3 – “Parteneri si Contracte” 

Submodul 3.1. – “Prestatori” 
Fiecare oferta turistica este furnizata de un prestator, persoana juridica. Pentru fiecare prestator se 
stocheaza datele de contact si date necesare facturarii. 
Submodul 3.2. – “Revanzatori”  
Ofertele turistice stocate in sistem pot fi revandute de catre alte agentii de turism partenere. 
Pentru fiecare revanzator se stocheaza datele de contact si date necesare facturarii. 
Submodul 3.3. – “Contracte” 
Contractele se incheie intre agentia de turism si prestator si in baza acestora se stabilesc tarifele 
pentru unitatile de cazare care fac obiectul contractului. Pentru o unitate de cazare in cadrul unui 
contract toate tarifele aferente se exprima in aceeasi moneda. La acest submodul se proiecteaza 
introducerea urmatoarelor date: 
 Numarul contratului si data semnarii 
 Valabilitatea contractului 
 Se selecteaza (din baza de date a Unitatilor de cazare) unitatea/ unitatile de cazare care fac 

obiectul contractului 
Submodul 3.4. – “Comisioane” 
Pentru fiecare oferta turistica, din tariful final catre client, agentia de turism retine un anumit 
comision exprimat procentual, de asemenea, din comisionul propriu agentia poate ceda comision 
exprimat procentual catre revanzatori. Tarifele care se introduc pentru fiecare oferta turistice sunt 
tarifele oferite de prestator si pot fi tarife nete sau tarife care include deja un comision. Pentru 
fiecare tarif se specifica urmatoarele comisioane: 
• comision cedat: comisionul cedat de catre prestator din tariful oferit catre agentie  
• comision adaugat : comisionul adaugat de catre agentie peste tariful net obtinut din tariful oferit 
de prestator din care se scade comisionul cedat. Nivelul comisionului variaza in functie de aceleasi 
criterii ca si tarifele specifice fiecarui tip de oferta turistica. 
In cazul revanzatorilor, pentru fiecare revanzator se va specifica un procent cedat din comisionul 
agentiei, procent care poate varia in timp. 
Submodul 3.7. – “Newsletter” 
Newsletter-ul se trimite in format html, editat intr-un format liber (continut, design) in afara 
sistemului, abonatilor activi existenti in sistem. Dupa trimiterea newsletter-ului, sistemul colecteaza 
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date privind eficienta acestuia (numarul de abonati care au deschis newsletter-ul, numarul de 
abonati care au accesat site-ul din newsletter si de cate ori au accesat, numarul de dezabonari etc) 
in vederea realizari de statistici care sa ajute la imbunatatirea promovarii prin newsletter. 

 
Modul 4 – “Rezervari” 
Este cel mai complex Modul si cel mai dificil de proiectat. Contine mai multe submodule pe care le 
prezentam, in continuare, intr-o forma restransa. 

Submodul 4.1. – “Utilizatori” 
Accesul in partea de back-office a sistemului se face pe baza de utilizator si parola. Utilizatorii pot fi 
administratori (acces nerestrictionat in sistem) sau operator (acces restrictionat). Este de preferat 
ca activitatea fiecarui utilizator in sistem sa fie auditata permanent, astfel incat sa se poate sti cine 
este responsabil pentru anumite modificari ale datelor. 
Submodul 4.2. – “Rezervari” 
Rezervarile transmise de catre clienti prin intermediul site-ului se inregistreaza in baza de date a 
sistemului si sunt procesate integral de sistem (pentru rezervarile online pentru care exista 
alotmente si pentru care s-a optat pentru plata online) sau de un operator uman (pentru rezervarile 
pentru a caror confirmare este necesara contactarea prestatorului, sau pentru rezervarile care nu 
se platesc online). De la inregistrare pana la finalizare, o rezervare trece prin mai multe stari: 
• in asteptarea confirmarii, 
• confirmata manual, 
• confirmata instant, 
• platita partial, 
• platita integral, 
• anulata. 
Fiecare trecere dintr-o stare in alta trebuie auditata (cine a facut trecerea si de ce) 
Submodul 4.3. – “Transmiterea automata de mesaje” 
Fiecare rezervare si schimbare a starii rezervarii este insotita de mesaje, transmise automat de 
catre sistem, pe email catre client sau catre prestator in functie de ce schimbare de stare a fost 
efectuata. 
Submodul 4.4. – “Voucher” 
In momentul in care o rezervare este platita integral, sistemul emite un voucher cu serie si numar 
alocate si gestionate de sistem. Voucherul contine descrierea detaliata a serviciilor turistice 
cumparate, datele prestatorului catre care este adresat, datele clientului care a facut rezervare 
precum si alte informatii utile turistului. La anularea rezervarii, voucherul este anulat automat. 
Voucherul este emis in 2 limbi: romana si engleza. 
Submodul 4.5. – “Factura proforma” 
In momentul in care o rezervare este confirmata, sistemul emite o factura proforma tinand cont de 
modul si moneda de plata specificate de client si folosind datele de facturare transmise de acesta. 
Factura proforma nu are serie si numar, ea purtand codul rezervarii de care apartine si are rolul de 
a informa clientul suma care trebuie platita. Factura proforma poate fi facuta si pe o parte din suma 
totala a rezervarii. 

 
Modul 6 – “Alte functionalitati” 

Submodul 6.1. – “Monede”: Sistemul accepta tarife in urmatoarele monede: RON, EUR si USD. 
Submodul 6.2. – “Curs valutar”: Sistemul isi ia automat cursul valutar al BNR si foloseste cel mai 
recent curs din baza de date pentru conversiile necesare la rezervari. 
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Submodul 6.3. – “Multilingv”: Toate datele care sunt vizibile prin intermediul site-ului catre clientii 
agentiei sa poata fi introduse in mai multe limbi. 

 
b) Componenta front-office  
Aceasta componenta este destinata clientilor agentiei si reprezinta de fapt site-ul agentiei prin care se 
prezinta oferta agentiei si se pot face rezervari online cu plata online. 
 
Modul 7 – “Prezentarea ofertei turistice” 
Oferta turistica introdusa in sistem prin componenta back-office este prezentata pe site ierarhizata dupa 
criterii geografice (tari, localitati, unitati cazare) existand pagini de prezentare pentru: 
• tara 
• localitate 
• unitate de cazare (sejur) 
• oferta speciala 
• circuit 
Din paginile de prezentare ale fiecarui tip de oferta turistica (unitate de cazare – sejur, oferta speciala, 
circuit) se acceseaza pagina de rezervare corespunzatoare. 
Pe site nu trebuie sa apara tari, localitati sau unitati de cazare pentru care nu exista oferte sau acesta sunt 
expirate si de asemenea sa nu apara oferte turistice expirate, indiferent de tipul acestora. 
Realizarea paginilor de prezentare a ofertei turistice se face de catre sistem folosind datele introduse in 
baza de date prin componenta back-office. 
 
Modul 8 – “Accesul la ofertele turistice” 
a. Prin rasfoire 
Clientul poate accesa paginile de prezentare ale ofertelor turistice folosind navigarea dupa mai multe 
criterii: 
• geografic (prezentarea standard), 
• dupa tipul de oferta, 
• dupa categoria de oferta speciala, 
• dupa atractie turistica (fiecarei localitati i se pot asocia una sau mai multe atractii turistice: litoral, munte, 
monument, patrimoniu cultural etc, care sunt valabile independent de o anumita data/perioada din an), 
• alte criterii care vor rezulta din explotoarea site-ului. 
b.  Prin cautare 
Clientul poate accesa paginile de prezentare ale ofertelor turistice prin intermediul listei de rezultate a unei 
cautari dinamice. Criteriile de cautare pot fi diferentiate in functie de tipul ofertei. 
 
Modul 9 – “Rezervare online” 
Formularul de rezervare online permite completarea de catre client a tuturor datelor necesare calcului 
complet de pret, in functie de tipul ofertei turistice. 
In cazul in care sistemul poate confirma automat disponibilitatea serviciilor solicitate (exista alotmente 
pentru cazare si transport, unde este cazul) clientul sa poate plati online pentru rezervare. 
 
Modul 10 – “Contul rezervarii” 
Dupa trimiterea cereri de rezervare de catre client, indiferent daca cererea a putut fi confirmata de sistem 
sau trebuie confirmata de catre un operator uman, se va deschide automat un cont al rezervarii in care 
clientul poate sa urmareasca procesarea acesteia, sa o plateasca si sa isi tipareasca documentele de 
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calatorie. 
a.  Plata 
Dupa confirmarea rezervarii, din contul rezervarii clientul poate completa datele de facturare si sa aleaga 
moneda si modalitatea de plata, inclusiv plata online. Dupa completarea acestor date sistemul emite o 
factura proforma pe baza careia clientul poate efectua plata. 
b.  Emitere documente de calatorie 
Dupa plata integrala a rezervarii, clientul poate sa isi tipareasca din contul rezervarii documentele de 
calatorie necesare (vouchere, bilete de avion / autocar – numai in cazul curselor charter). Emiterea 
voucherului se face conform regulilor definite in aplicatia back-office si voucherul emis este acelasi 
indiferent de unde este emis. 
c.  Emitere factura fiscala 
Dupa plata integrala a rezervarii, sistemul emite factura fiscala pe baza datelor de facturare si plata deja 
introduse. Emiterea facturii fiscale se face conform regulilor definite in aplicatia back-office si factura 
fiscala emisa este aceeasi indiferent de unde este emisa. 
 
Baza de Date pentru 600 tari/ orase/ statiuni. 
Baza de Date pentru 4145 Hoteluri si Pensiuni. 
Program informatic B2B pentru conectare Agentii Revanzatoare. 
Program informatic pentru generare site-uri Agentii Revanzatoare avand drept baza aplicatia 
Promoturism. 
Instruire personal privind utilizarea programului informatic (6 zile x 8 ore/zi + 12 ore examinare). 
Testare si predare program informatic (6 luni x 20 zile/luna x 2 persoane x 4 ore/zi + 25 ore predare 
aplicatie). 
 
Alte functionalitati 
a.  Intretinerea site-ului: Informatiile turistice de pe site sunt preluate direct din baza de date dupa ce au 
fost introduse din aplicatia de back-office, generarea paginilor corespunzatoare facandu-se de catre sistem. 
Site-ul nu trebuie sa permita clientilor accesul la ofertele expirate sau introducerea de combinatii de 
informatii care nu se potrivesc cu ofertele valabile in sistem sau sunt invalide. 
b.  Optimizarea site-ului pentru motoare de cautare: Paginile generate de sistem sunt gata optimizate 
pentru motoarele de cautare, optimizarea facandu-se in acord cu continutul fiecarei pagini.  
c.  Multilingv: Sistemul genereaza site-ul in mai multe limbi, tinand cont de existenta acestor informatii in 
baza de date. 
d.  Pagini statice: Sistemul permite integrarea de pagini statice in site a caror  continut nu provine din baza 
de date. 
e.  Prima pagina: Structura primei pagini este suficient de flexibila pentru a putea fi adaptata cu usurinta 
cerintelor comerciale ale activitatii agentiei. 
f.  Design-ul site-ului: Structura paginilor generate permite schimbarea cu usurinta a elementelor de design. 
 
Ofertantul va prezenta in cadrul Ofertei Tehnice – Grafic de derulare a activitatilor cat si un grafic pentru 
predarea livrabilelor detaliat pe capitole si subcapitole de achizitie. 
 
Nota:  
In cazul echipamentelor acestea vor fi însoțite de: 

 Cablurile de conectare la rețeaua electrica şi cablurile de conectare PC, cablu de rețea; 
 Manual de operare, licențele software etc. 
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 Certificat de garanție. 
 
Furnizorul se obliga să asigure servicii de livrare, instalare, configurare şi instruire personal. 
Furnizorul se obliga să livreze produsele complete, fără a fi necesară achiziționarea altor componente 
/consumabile pentru punerea în funcțiune a acestora. 
 
Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.  
În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Specificațiilor Tehnice, va fi luata în 
considerare, dar numai în măsura în care propunerea ofertantului presupune asigurarea unui nivel calitativ 
superior cerințelor minimale. 
 
OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI 
Beneficiarul este obligat:  

 sa asigure personal pentru efectuarea recepției;  
 sa avizeze în scris furnizorul asupra defecțiunilor apărute; 
 sa plătească prețul serviciului în termen de 30 de zile de la facturare, conform contractului încheiat. 

 
Ofertare 
Se va oferta conform caracteristicilor tehnice din Specificațiile tehnice.  
Oferta financiară va fi însoțită de oferta tehnică. 
 
Societatea PROMO SERVICE SRL 
Administrator, 
Grigore Mureșan Andrei 



www.inforegio.ro 
Investim in viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională  

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 

                                                                                                                                          

o  v a c a n ţă  la  u n  c l ic k  d is ta n ţă !
PROMOSERVICE

 

Pa
g.

 2
5 

 
SECTIUNEA III - FORMULARE 

Formularul nr. 1 
Operator economic 
_________________________ 
(denumirea/numele) 
 

 
SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 
 
Către: 
Societatea Promo Service SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti 225-245, Sector 1, 
013822 
 
Ca urmare a invitatiei de participare privind atribuirea contractului de “ ............  ”, noi (denumirea/numele 
ofertantului) .................................... atasam urmatoarele: 
a) documentele de calificare 
b) propunerea tehnica 
c) propunere financiara 
c) dovada constituirii garanţiei de participare. 
 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.  
                                                    
 
 
 
Cu stimă,                                                                         Data completării ............... 
Denumire Ofertant,  
......................  
(semnătura autorizată) 
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Formularul nr. 2 
Operator economic 
_________________________ 
(denumirea/numele) 
 
 

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 
 
 
    Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .................................................. (denumirea/numele si 
sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din 
procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 
180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie 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, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin 
hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii 
criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani. 
    Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
 
 
Data completarii _______________  
 

Operator economic, 
__________________ 
(semnatura autorizata) 
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Formularul nr. 3 
Operator economic 
_________________________ 
(denumirea/numele) 
 
 

DECLARATIE 
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din 

din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 
 
 
 
 
    Subsemnatul(a) ........................ (denumirea, numele operatorului economic), in calitate de 
ofertant/candidat/concurent la procedura de (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de 
achizitie publica avand ca obiect .................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), 
la data de .................. (zi/luna/an), organizata de ...................... (denumirea autoritatii contractante), declar 
pe propria raspundere ca: 
    a) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar 
sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De 
asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege; 
    b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile prevazute la lit. a); 
    c) mi-am 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 sunt stabilit pana la data solicitata .................; 
    d) nu am fost condamnat, in ultimii 3 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. 
    Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
    Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea 
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 
 
 

Operator economic, 
__________________ 
(semnatura autorizata) 
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Formularul nr. 4 
Operator economic 
_________________________ 
(denumirea/numele) 

DECLARATIE 
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 

 
 
    1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ...................... (denumirea operatorului economic), declar 
pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru 
atribuirea contractului de achizitie publica ............... (se mentioneaza procedura), avand ca obiect 
................. (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de ....... (zi/luna/an), 
organizata de ....................... (denumirea autoritatii contractante), particip si depun oferta: 
    [ ] in nume propriu; 
    [ ] ca asociat in cadrul asociatiei ..............................; 
    [ ] ca subcontractant al .........................................; 
    (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
 
    2. Subsemnatul declar ca: 
    [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici; 
    [ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa. 
    (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
 
    3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari in 
prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie 
publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie 
publica. 
 
    4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si 
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta 
declaratie. 
 
    5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane 
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................ (denumirea si adresa autoritatii 
contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 
 
 
 

Operator economic, 
__________________ 
(semnatura autorizata) 
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Formularul nr. 5 
Operator economic 
_________________________ 
(denumirea/numele) 

 
 

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 691  
din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile şi completarile ulterioare 

 
 
 

Subsemnatul ………………… reprezentant ………………. Imputernicit ………………… al ……………………………………… 
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea 
excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia 
prevazuta la art. 691 din Ordonanta de Urgenta Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, 
aprobata cu modificari si completari ulterioare, respectiv nu am drept membri în cadrul consiliului de 
administraţie/organ de conducere ori de supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi persoane care sunt 
soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale, cu 
următoarele persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, în ceea ce priveşte 
organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, respectiv: 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun.  
 
(Numele şi Prenumele persoanei care semnează documentul)............................., în calitate de 
......................, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele....................... (denumirea/numele 
ofertantului) 
 
Data completării ...............                                                 Semnătura persoanei legal autorizate ........................ 
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Formularul nr. 6 
         

CERTIFICAT  
de participare la procedura cu ofertă independentă  

 
 
 
    I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ............................., 
întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ............................., 
în calitate de autoritate contractantă, cu nr. .......................... din data de ........................,  
    certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele 
de vedere.  
    II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ................................., următoarele:  
    1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat; 
    2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele 
declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;  
    3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de 
participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;  
    4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta 
decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri 
de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;  
    5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a 
exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;  
    6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte 
preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva 
procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu 
obiectul respectivei proceduri;  
    7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte 
calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;  
    8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de 
momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.  
    III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în 
prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.  
 
 
(Numele şi Prenumele persoanei care semnează documentul)............................., în calitate de 
......................, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele....................... (denumirea/numele 
ofertantului) 
 
Data completării ...............    Semnătura persoanei legal autorizate ........................ 
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Formularul nr. 7 
 
Operator economic 
_________________________ 
(denumirea/numele) 
 
 

 
DECLARAŢIE REFERITOARE LA CONDIŢIILE DE MUNCĂ ŞI PROTECŢIA MUNCII 

 
 
 
Subsemnatul ………………...…….. (nume şi prenume în clar al persoanei autorizate), reprezentant al 
……………………….. (denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere că mă angajez să prestez 
serviciile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la 
condiţiile de munca şi de protecţie a muncii, care sunt în vigoare în România. 
De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile 
referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru îndeplinirea 
acestor obligaţii. 
 
 
 
(Numele şi Prenumele persoanei care semnează documentul)............................., în calitate de 
......................, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele....................... 
(denumirea/numele ofertantului) 
 
Data completării ...............                                                          Semnătura persoanei legal autorizate 
........................ 
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Formularul nr. 8 
 
CANDIDATUL/OFERTANTUL                                                
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

INFORMATII GENERALE 
 

1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 
      Fax: 
      E-mail: 
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _________________________________ 
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare) 
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________________________ 
 (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ______________________ 
 (adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 
8. Principala piata a afacerilor: 
9. Reprezentant/reprezentaţi legali:____________________________________ 
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 
 
 Anul Cifra de afaceri anuala la 31 

decembrie 
(mii lei) 

Cifra de afaceri anuala la 31 
decembrie 

(echivalent euro) 
1. 2011   
2. 2012   
3. 2013   
 Media anuala:   
 
 
Pentru evaluarea unitara se va aplica cursul mediu anual LEI/VALUTA comunicat de BNR. 
  
   
Candidat/ofertant, 
_______________ 
(semnatura autorizata) 
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Formularul nr. 9 
Operator economic 
_________________________ 
(denumirea/numele) 
 
 
 

 
 

DECLARATIE 
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRARI DE PRODUSE IN ULTIMII 3 ANI 

 
 
 
 
 
    Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .................. (denumirea/numele si sediul/adresa 
candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte 
publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. 
 
    Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si 
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta 
declaratie. 
 
    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice 
sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ............. (denumirea si adresa autoritatii contractante) 
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 
 
 
 

Operator economic 
................................ 

(semnatura autorizata) 
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Nr. 
Crt. 

Obiectul 
contractului 

Codul CPV Denumirea/n
umele 

Beneficiarulu
i/Clientului 

Adresa 

Calitate
a 

furnizor
ului* 

Pretul 
total al 

contractul
ui 

Procent 
indeplini

t de 
furnizor 

% 

Cantitate
a 

(U.M.) 

Perioada de 
derulare a 

contractului*
* 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
1.         
2.         
...         
         
 
 

Operator economic 
................................ 

(semnatura autorizata) 
 
 
* Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic 
sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant. 
** Se va preciza data de incepere si de finalizare a contractului. 
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Formularul nr. 10 
Operator economic 
_________________________ 
(denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARATIE 
PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE 

DE SUBCONTRACTANT SI SPECIALIZAREA ACESTORA 
 
 
    Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .................. (denumirea/numele si sediul/adresa 
candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte 
publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. 
 
    Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si 
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta 
declaratie. 
 
    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice 
sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................... (denumirea si adresa autoritatii 
contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 
 
 

Operator economic 
................................ 

(semnatura autorizata) 
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Formularul nr. 11 
 
 

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE 
 
 
 
 

Subsemnatul ……………………………............……………….declar ca sunt de acord să particip la procedura de 
……………………… organizată de ………………………………………….., pentru achiziţionarea de 
…………………………………………………………………, pentru compania …………………………… 
 
De asemenea, în cazul în care oferta companiei va fi desemnata câştigătoare, declar că sunt capabil şi 
disponibil să lucrez pe poziţia pentru care mi-a fost inclus CV-ul în oferta în perioada: 
 
 

De la Pana la 
  

 
 
În cazul în care această ofertă va fi desemnată câştigătoare, sunt perfect conştient de faptul că 
indisponibilitatea mea în perioada mai sus menţionată, cauzată de alte motive decât boală sau forţă 
majoră, pot conduce la excluderea mea de la participarea la alte licitaţii si contracte şi poate atrage după 
sine anularea contractului. 
 

Nume  
 

Semnătură  
 

Dată  
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Nr. 
crt. 

Denumire 
subcontractant 

Parte/partile din contract 
ce urmeaza a fi 
subcontractate 

Acord subcontractor cu 
specimen de semnatura 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
Operator economic 
................................ 

(semnatura autorizata) 
 



www.inforegio.ro 
Investim in viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională  

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 

                                                                                                                                          

o  v a c a n ţă  la  u n  c l ic k  d is ta n ţă !
PROMOSERVICE

 

Pa
g.

 3
8 

Formularul nr. 12 
Operator economic 
_________________________ 
(denumirea/numele) 
 

FORMULAR DE OFERTA 
 
Catre ............................................................. 
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 
    Domnilor, 
    1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ............. 
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in 
documentatia mai sus mentionata, sa executam _________________________________ (denumirea 
lucrarii), pentru suma de _______________________ (suma in litere si in cifre, precum si moneda ofertei), 
platibila dupa receptia lucrarilor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de _____________ 
(suma in litere si in cifre). 
    2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa incepem lucrarile cat mai 
curand posibil dupa primirea ordinului de incepere si sa terminam lucrarile in conformitate cu graficul de 
executie anexat, in ............... (perioada in litere si in cifre). 
    3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ........ zile, (durata in litere si cifre), 
respectiv pana la data de ................... (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi 
acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
    4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica 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: 
    |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, 
marcat in mod clar "alternativa"; 
    |_| nu depunem oferta alternativa. 
    (Se bifeaza optiunea corespunzatoare.) 
    6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa 
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 
    7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care 
o puteti primi. 
 
    Data .../.../... 
    ........................., (semnatura), in calitate de ....................., legal autorizat sa semnez oferta pentru si in 
numele ........................... (denumirea/numele operatorului economic) 
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Model – Tabel centralizator de preturi – Anexa la Formularul de oferta 
 
Nr. 
Crt. Denumire Cantitate Pret unitar 

fara TVA 
Pret total 
fara TVA 

1. Computere personale cu licentele  4   
2. Computere portabile cu licentele  8   
3. Sistem de servere 1   
4. Centrala telefonica automata VOIP 1   

5.1 Periferice    
 - Networking Router gatway  1   

 - Switch 1   
5.2 Imprimanta laser de retea. 1   
6. Program informatic - Sistem software integrat 

pentru turism (SSIT)  
1   
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Formularul nr. 13 
BANCA 
    ............................... 
       (denumirea) 
 

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA 
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a 

contractului de achizitie publica 
 
 
 
 
    Catre ....................................................... 
          (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 
    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .......................... (denumirea contractului de 
achizitie publica), noi ................................... (denumirea bancii), avand sediul inregistrat la 
.................................................. (adresa bancii), ne obligam fata de ....................................... (denumirea 
autoritatii contractante) sa platim suma de ....................... (in litere si in cifre), la prima sa cerere scrisa si 
fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa, autoritatea 
contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai 
multora dintre situatiile urmatoare: 
    a) ofertantul ......................... (denumirea/numele) si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia; 
    b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ...................................... (denumirea/numele) nu a 
constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei; 
    c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ...................................... (denumirea/numele) a refuzat 
sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. 
 
    Prezenta garantie este valabila pana la data de .......................................... . 
 
    Parafata de Banca ................ (semnatura autorizata) in ziua .... luna .... anul .... . 
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Formularul nr. 14 
Operator economic 
_________________________ 
(denumirea/numele) 

 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII 
ÎN CATEGORIA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII 

 
I. Date de identificare a întreprinderii 

    Denumirea întreprinderii    …......................................................... 
    Adresa sediului social    …......................................................... 
    Cod unic de înregistrare    …......................................................... 
    Numele şi funcţia    …......................................................... 
                  (preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent) 

II. Tipul întreprinderii 
    Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii: 
    [] Întreprindere autonomă.  
    [] Întreprindere parteneră.  
    [] Întreprindere legată. 
 

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii 
 
Exerciţiul financiar de referinţă                                       
Numărul mediu anual de   
salariaţi 

Cifra de afaceri netă 
 (mii lei / mii euro) 

Active totale  
(mii lei/mii euro) 

   
   
   
  Important: 
    Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care  
determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv: micro-întreprindere, întreprindere 
mică, mijlocie sau mare).             
[]  Nu 
[]  Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior) 
 
Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea 
   
Data întocmirii …........................ 
 
             Semnătura …..................................... 
                           (numele şi funcţia semnatarului, 
                        autorizat să reprezinte întreprinderea) 
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Formularul nr. 15 
Operator economic 
_________________________ 
(denumirea/numele) 

 
 
 

IMPUTERNICIRE 
 
 
Subscrisa………………………………………………………………………………………….…, cu sediul în 
…………………………………………………………………………………………………..., înmatriculată la Registrul Comerţului sub 
nr. ………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……, reprezentată legal prin ……………………………………………, 
în calitate de ……………………………………………, împuternicim prin prezenta pe ……………………………………, 
domiciliat în ……………………………… …………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP 
…………………, eliberat de …………………………, la data de …………, având funcţia de …………………………………, să ne 
reprezinte la procedura nr. ……………………, organizată de ………………………….. in calitate de achizitor în scopul 
atribuirii contractului având ca obiect …………………………………………………..,  
În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la 
prezenta procedură; 
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul 
şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării 
procedurii. 
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire 
la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 
 
Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de 
identitate, carte de identitate, paşaport).  
 
Data 
 

Operator economic 
................................ 

(semnatura autorizata) 
 
 


