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DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI
PENTRU
ACHIZITIA FURNIZARE PACHET SOFTWARE SI SERVICII DE
TRANSMITERE SMS - APLICATIE INFORMATICA PICAS
Achizitor
Titlu Proiectului

ID proiect POSDRU
Denumirea contractului de
achizitie
Calitatea achizitorului
Obiectul contractului de
achizitie
Cod CPV

Fundatia Casa de Meserii a Constructorilor
Centre„PICAS”- Puncte de Informare, Consiliere si
Asistenta Specializata pentru somerii si persoanele
in cautarea unui loc de munca din sectorul de
constructii”
57868
Contract de prestarii servicii de transmitere sms
prin aplicatia informatica PICAS
Beneficiar al proiectului
Furnizare pachete software si servicii de
transmitere sms
64212100-6 Servicii SMS
48000000-8 Pachete software şi sisteme
informatice

1. INFORMATII GENERALE
1.1. Achizitor
Denumire: Fundatia Casa de Meserii a Constructorilor
Adresa: str. Justinian, nr. 11A, Sector 2, cod postal 020101, Bucuresti, Romania
Persoana de contac

Telefon: 0212123762

Sergiu Olteanu
E-Mail:sergiu.olteanu@cmc.org.ro
Fax: 0212123761
Adresa de internet: www.cmc.org.ro
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1.2. Termenul limita de depunere a ofertelor: 28.02.2012, ora 14.00
1.3. Adresa unde se depun ofertele: la sediul achizitorului din str. Justinian, nr. 11A,
Sector 2, cod postal 020101, Bucuresti.
2.

OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA

2.1. Denumire contract de
achizitie publica
2.2. Obiectul contractului de
achizitii publice
2.3. Locul de livrare
a
produselor, respectiv prestare
a serviciilor:
2.4. Durata contractului de
achizitie publica
2.5.
Estimarea
valorii
contractului

Contract de prestarii servicii de transmitere sms

2.6. Finantarea achizitiei

Fondurile pentru prestarea serviciilor respective sunt
asigurate prin finantare din Fondul Social European prin
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013.

Obiectul contractului este format din pachete software si
servicii de transmitere sms
Sediu prestatorului
Contractul se incheie pe o perioada de 20 de luni de zile
calendaristice
Valoarea estimată a achizitiei este de 7.215 lei, fara TVA,
echivalentul a 1.657, 28 Euro la un curs de schimb de
4,3535 lei/Euro. Evaluarea achizitiei a fost realizata in
conformitate cu regulile privind estimarea valorii contratelor
de achizitie publica prevazut O.U.G. 34/2006.

3. CRITERII MINIME DE CALIFICARE SI SELECTIE
3.1. Situatia personala
candidatului/ ofertantului

a Nu se solicita

3.2. Capacitatea de exercitare Nu se solicita
a activitatii profesionale
4. CRITERIUL DE ATRIBUIRE
Pretul cel mai scazut. Oferta declarata castigatoare va fi oferta depusă care are pretul cel mai
scăzut
5. PREZENTAREA OFERTEI
5.1. Limba de redactare a
ofertei
5.2. Moneda in care este
exprimat pretul contractului
5.3. Perioada de valabilitate a
ofertei

romana
Lei
60 zile de la depunerea ofertei
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5.4. Modul de prezentare a
propunerii tehnice sI
propunerii financiare

Oferta se depune într-un plic netransparent, marcat
corespunzător insotita de „Scrisoarea de înaintare” sau se
transmite prin mijloace electronice.

Plata se va face numai prin transfer bancar, OP sau internet
banking, pe baza de factura emisa de catre
furnizor/prestator, in termen de maxim 60 zile lucratoare de
la primirea facturii si semnarea procesului verbal de receptie.
5.6. Modificarea si retragerea În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificari in
ofertelor
oferta deja depusa, acesta are obligaţia de a asigura
primirea si inregistrarea modificarilor respective de catre
autoritatea contractanta pana la data limita de depunere a
ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei, pe plicul
exterior se va marca, în mod obligatoriu, inscripţia
„MODIFICĂRI”. Dacă plicul nu este marcat corespunzator,
autoritatea contractantă nu isi asuma nici o responsabilitate
pentru ratacirea ofertei.
5.7. Termenul de executie a
Pachetul software si serviciile aferente se vor livra/presta in
contractului
termen de maxim 7 zile de la semnarea contractului si
efectuarea comenzii.
5.8.
Clarificari
privind In caz ca se doreste obtinerea de clarificari suplimentare
documentatia/ofertele
referitoare la prezenta procedura, potentialii ofertanti vor
depuse
adresa cereri scrise catre achizitor, folosind datele de
contact mentionate in prezenta documentatie si in invitatia de
a depune oferte de pret. Achizitorul va raspunde acestor
cereri prin afisare pe site-ul propriu a raspunsului, astfel incat
sa fie disponibil pentru toti potentialii ofertanti, fara a indica
sursa intrebarii. Se va raspunde solicitarilor de clarificari
primite pana cu 1 zi inainte de termenul limita de depunere a
ofertelor. Raspunsul la solicitarile de clarificari se va afisa in
maxim 1 zi de la data primirii solicitarii de clarificari.
5.5. Termenul de plata

In cazul in care o oferta prezinta un pret neobisnuit de scazut
sau alte neclaritati, achizitorul poate solicita clarificari in
acest sens.
Ofertantul va trebui sa raspunda la orice solicitari de
clarificari adresate de achizitor in termenul mentionat in
solicitarea de clarificari. Omisiunea de a raspunde in
intervalul solicitat unei cereri de clarificari sau omisiunea de
a raspunde complet vor duce la respingerea ofertei
respective.
5.9. Modalitati de contestare Orice ofertant care a depus oferta, precum si orice potential
a deciziei achiziitorului
ofertant care doreste sa depuna oferta, poate contesta
prevederile prezentei documentatii, precum si modul de
evaluare a ofertelor si de selectare a ofertei castigatoare.
Contestatia se depune in scris si va mentiona, urmatoarele:
numele si adresa contestatorului, numele achizitorului,
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numele contractului de achizitie, obiectul contestatiei,
motivarea in fapt si in drept a cererii, mijloacele de proba,
semnatura persoanei imputernicite sa angajeze raspunderea
contestatorului.
Contestatia se depune cel tarziu in urmatoarele termene:
- in cazul contestarii unor prevederi ale documentatiei
pentru ofertanti sau a unor clarificari/modificari emise
de achizitor – in termen de maxim 6 zile de la
publicarea documentatiei.
- in cazul contestarii unor decizii privind evaluarea
ofertelor sau selectarea ofertei castigatoare – in
termen de maxim 6 zile de la data comunicarii
rezultatului procedurii.
Documentatia pentru ofertanti, precum si decizia de atribuie
va putea fi atacata la organismele de solutionare a
contestatiilor competente.

5.10. Clauze contractuale
obligatorii, inclusiv conditii
de actualizare / modificare a
pretului
contractului
de
achizitie

Inainte de a va adresa organului de solutionare a
contestatiilor contestatorul are obligatia de a notifica
achizitorul cu privire la incalcarea alegata si de a transmite o
copie a contestatiei si achizitorului
Modelul de contract care va fi semnat dupa selectarea ofertei
castigatoare este atasat prezentei documentatii. Nu vor fi
acceptate modificari ale acestui document dupa
comunicarea rezultatului procedurii, altele decat cele
referitoare la personalizarea acestuia cu datele din oferta
declarata castigatoare.
In cazul in care ofertatii doresc eliminarea sau modificarea
anumitor clauze contractuale, sau introducerea unor clauze
noi, vor solicita acest lucru prin clarificari sau in cadrul
ofertei.
Contractul de achizitie se va rezilia de drept fara formallitati
prealabile si fara interventia vreunei instante de judecata
si/sau organ cu atributii jurisdictionale, la data admiterii
contestatiei depusa impotriva deciziei de atribuire a
contractului de achizitie.
Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta oricand
contractual de achizitie, in cazul incalcarii grave a
contractului,
printr-o
notificare
scrisa
adresata
furnizorului/prestatorului, fara nici o compensatie si punere in
intarziere prealabila si fara interventia vreunei instante
judectoaresti ori vreunui organ cu atributii jurisdictionale.
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Contractul de achizitie va contine datele de identificare ale
partilor semnatare, obiectul, valoarea, durata contractului,
conditii de reziliere, de receptie si punere in functiune,
service, garantie etc.
6. Descrierea obiectului contractului (Specificatiile tehnice)
In cadrul proiectului „Centre PICAS – Puncte de Informare, Consiliere şi Asistenta
Specializata pentru somerii si persoanele in cautarea unui loc de munca din sectorul de
constructii” se prevede ca accesibilizarea serviciilor oferite de centrele PICAS pentru cei aflaţi
în zonele rurale sau izolate va fi asigurată prin intermediul serviciilor de telefonie şi televiziune,
sistemul informatic PICAS fiind prevăzut cu modul pentru interoperabilitatea cu alte sisteme
(afişarea locurilor de muncă vacante pe posturile locale de televiziune, transmiterea anunturilor
de posturi vancante prin SMS persoanelor interesate).
In vederea asigurarii dezideratelor prezentate mai sus, Fundatia Casa de Meserii a
Constructorilor organizeaza procedura de achizitie publica pentru achizitionarea de pachete
software si servicii de transmitere sms pentru aplicatia PICAS.
Se va achizitiona un pachet de 40.000 sms-uri necesare beneficiarilor ale caror CV-uri vor fi
incarcate in aplicatia informatica PICAS. Oferta financiara va trebui sa includa inclusiv taxa de
activare SMS.
Serviciile de trimitere a mesajelor SMS vor trebui sa poata fi integrate in aplicatia PICAS in
vederea extinderii modul de comunicare cu beneficiarii proiectului. Serviciul va trimite SMS-uri
direct din aplicatia PICAS.
Mesajele achizitionate vor trebui sa poata fi utilizate oricand, pe o perioada nelimitata de timp,
fara nici un fel de restrictii sau limitari si sa nu existe obligativitatea de a achizitiona SMS-uri in
fiecare luna sau la intervale regulate.
Serviciul de transmisie va trebui sa aiba urmatoarele functii si optiuni tehnice:
•
•
•
•

•
•

Integrare completa cu aplicatia PICAS - integrarea va trebui sa se face rapid, simplu si
sigur prin protocolul HTTP / HTTPS si tehnologiei de varf;
Integrare folosind orice limbaj de programare - API-ul va trebui sa poate fi utilizat din
aproape orice limbaj de programare sau scripting;
SMS WAP Push - transmitere SMS-uri text si SMS-uri de tip WAP Push;
Mesaje mai lungi de 160 de caractere – transmitere SMS-uri mai lungi de 160 de caractere
(mai multe mesaje de 152 de caractere concatenate –unificate- sau ca mai multe mesaje de
160 de caractere neconcatenate – separate- in functie de optiunea alesa);
Trimitere in toate retelele mobile - trimitere SMS-uri in orice retea mobila din Romania:
Vodafone Romania, Orange Romania, Cosmote, Zapp si DigiMobil.
Livrarea imediata a mesajelor - transmiterea mesajelor SMS se realizeaza imediat si este
garantata, in orice retea mobila din Romania, chiar si in perioadele de varf, in care traficul de
mesaje este foarte ridicat;
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•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

Lista trimiteri detaliata - urmarirea in timp real a trimiterile de mesaje, de la momentul cand
acestea sunt transmise din contul de e-mail si receptionate pana in momentul in care
confirmarea de primire este inregistrata;
Rapoarte grafice in timp real – rapoartari privind trimiterile facute, statutul mesajelor, cei
mai folositi operatori sau cele mai frecvente categorii de mesaje;
Notificare de primire (DLR) - notificarea de primire prin POST / GET catre adrese
specificate;
Sender personalizat - sender personalizat (eticheta) conform ofertei tehnice in limita a 11
caractere alfanumerice
Configurare web-based - serviciu va trebui fi disponibil automat
Interfata unificata de administrare - interfata unificata de administrare tuturor serviciilor, a
creditului si a soldurilor pentru toate serviciile disponibile in contul beneficiarului pentru
controlul optim al trimiterilor si al costurilor;
Lista destinatari blocati - serviciu de definire numere de telefon pentru care sa nu se
primeasca SMS-uri. Mesaje care nu va ajunge la destinatar nu vor fi tarifate;
Subconturi de utilizator – servicii de creare subconturi de utilizator relative la contul
principal pentru mai multi angajati care sa poate fi supervizate periodic;
Programare trimiteri - fiecare mesaj va trebui fi transmis instant sau programat sa fie
trimisa automat la o anumita data si ora in viitor. Platforma va trebui sa permita sa se
programeze inclusiv ora si minutul trimiterii pentru targetarea eficienta a campaniei;
Comunicare securizata - Comunicarea sa se poata realiza prin GET / POST folosind
protocolul HTTP cu parametrii plain-text, HTTP cu parametrii criptati folosind unul din cei 28
de algoritmi disponibili (3DES, Blowfish, CAST, SAFER, ARCFOUR etc.) sau folosind
protocolul HTTPS (Secured HTTP).
Prestatorul va trebui sa configureze echipamentele si provizionarea solutiei de transmisie
SMS, sa asigure suportul tehnic 24/7/365 pentru implementare si postimplementarea solutiei
SMS prin e-mail si telefon, sa asigure interconectarea cu SMS Center autorizat de operatorii
de telefonie mobila din Romania, interconectarea directa cu toti operatorii de telefonie mobila
din Romania si posibilitatea de a se putea inrola oricate aplicatii web sau software in SMS
Gateway
Pe langa acestea, prestatorul va trebui sa asigure urmatoarele servicii gratuite:

• Suport tehnic telefonic si on-line - suport tehnic prin telefon sau prin e-mail pentru orice
intrebari si probleme legate de utilizarea tuturor serviciilor disponibile in platforma noastra;
• Actualizarea documentatie on-line
Data: 22.02.2012
Redactat si intocmit,
Sergiu OLTEANU
Expert achizitii publice
Avizat,
Simion ILIE
Manager proiect
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