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UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI  

„Servicii electronice extinse pentru Municipiul Arad” cod SIPOCA 1216/MYSMIS  155162 

Nr. 64843/ 22.08.2022 

                                                   

                                                       INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

 

 

Municipiul Arad prin UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI „Servicii electronice 

extinse pentru Municipiul Arad” cod SIPOCA 1216/MYSMIS  155162, vă invită să participaţi la 

procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect Servicii de consultanță în 

domeniul achizițiilor și servicii de audit tehnic pentru proiectul „Servicii electronice extinse 

pentru Municipiul Arad” cod SIPOCA 1216/MYSMIS  155162. 

Obiectul achiziției: Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor și servicii de audit tehnic 

pentru proiectul „Servicii electronice extinse pentru Municipiul Arad” cod SIPOCA 

1216/MYSMIS  155162 

 

Cod CPV: 79418000-7 Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor 

72800000-8 Servicii de audit informatic și de testări informatice 

 

1. Procedura aplicată: Achiziţie directă 

2. Sursa de finanţare: alte fonduri  

Contract de finanțare nr. 675/12.04.2022, Proiect – „Servicii electronice extinse pentru 

Municipiul Arad” cod SIPOCA 1216/MYSMIS  155162 

3. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă: documente de calificare, propunere tehnică și 

propunere financiară,  se va încadra in valoarea estimată de 84.100 lei fără TVA  

4. Limba de redactare a ofertei: Română 

5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile 

6. Preţul va fi exprimat în: lei fără TVA 

        Preţul ofertei este ferm. NU se acceptă actualizarea preţului contractului 

7. Tipul contractului: Servicii 

8. La oferta de baza: NU se accepta oferte alternative 

9. Termenul comercial în care se va încheia contractul: Ferm 

10. Durata de execuţie a contractului se va derula de la data semnării acestuia de către ambele 

părți până la data de 11.08.2023.  În cazul în care durata de implementare a proiectului Servicii 

electronice extinse pentru Municipiul Arad” cod SIPOCA 1216/MYSMIS  155162 se va 

prelungi și durata prezentului contract va fi prelungită, fără costuri suplimentare, dar nu mai 

tîrziu de 31.12.2023. 

11. Plata preţului produsului furnizat se va face în maxim 30 zile de la data înregistrarii facturii 

la registratura autoritatii contractante 
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12. Documentele care însoțesc oferta: 

 Certificat constatator emis de ONRC sau Certificat de înregistrare la ONRC, sau in cazul 

ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta 

 Propunere tehnică – se întocmește în conformitate și cu respectarea cerințelor din caietul 

de sarcini 

Experiența specifică minimă impusă constă în implicarea fiecărui expert în 1 (unu) proiect 

similar în care a prestat activități similare. În cazul în care ofertantul nu poate face dovada 

experienței specifice minime pentru fiecare expert în parte, oferta sa va fi declarată 

neconformă. 

Prestatorul va depune o declarație pe proprie răspundere privind asigurarea resurselor umane 

necesare derulării contractului. 

Pentru experții/personalul-cheie se vor prezenta documente justificative privind educația, 

experiența generală şi experiența specifică, respectiv: diplome, certificate, contracte de 

muncă, recomandări din care să reiasă poziția expertului/personalului cheie în cadrul 

proiectelor similare, etc.: 

 CV cuprinzând concret informațiile relevante cu privire: la calificarea, experiența generală şi 

specifică a expertului/personalul-cheie în domeniul solicitat,. CV-ul depus va fi semnat 

olograf de către expert şi datat. 

 Toate informațiile din CV trebuie probate cu documente justificative (de ex.: diplome şi 

documente suport relevante care atestă experiența specifică, contracte de prestări servicii 

similare,fișa postului/contract de muncă/ recomandări din care să reiasă poziția 

expertului/personalului în cadrul proiectelor similare, sau orice alte documente similare); 

 Certificări emise de către entități autorizate, în conformitate cu cerințele specificate; 

 Experiența specifică a expertului/personalul-cheie va fi punctată prin aplicarea factorului de 

evaluare, pe baza informației furnizate în mod cumulativ de către CV-ul prezentat şi 

documentele suport ante-menționate (Vezi Cap. 10); 

 Propunere financiară- se întocmește conform cerințelor din caietul de sarcini și a 

formularului de ofertă atașat. 

 

13. Criteriul de atribuire: este „cel mai bun raport calitate-preț”. 

Factori de evaluare 

Factor de evaluare Punctaj maxim 

1. Propunerea financiară fără TVA 40 

2. Experiența experților/personalului-cheie 60 

TOTAL 100 

Factorul de evaluare nr. 1: Prețul ofertei – punctaj maxim 40 puncte 

Algoritm de calcul: 

Ppreţ = Punctaj aferent prețului  

Pmax preț = punctajul maxim, se acorda ofertei cu prețul cel mai scăzut (Of min); 

Punctajul maxim (Pmax preț) = 40 puncte; 
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P of n = punctajul aferent ofertei „n” (Of n); (puncte); 

Punctajul aferent ofertei „n” se calculează cu formula: 

P of n = (Of min / Of n) x Pmax; (puncte) 

Factorul de evaluare nr. 2: Experiența profesională a experților/personalului-cheie 

Punctaj maxim: 60 puncte. Punctajul se va acorda astfel: 

Calificările experților/personalului cheie Punctaj 

1 Expert IT Max. 20 

 Experiența specifică:  

- 2 proiecte implementate având ca obiect consultanță IT 

- 3 proiecte implementate având ca obiect consultanță IT 

- 4 proiecte implementate având ca obiect consultanță IT 

- 5 sau peste 5 proiecte implementate având ca obiect consultanță IT  

 

8 

12 

16 

20 

 

2 Expert Audit securitate IT Max. 20 

  Experiența specifică 

- 2 proiecte implementate cu atribuții de auditor de securitate în IT 

- 3 proiecte implementate cu atribuții de auditor de securitate în IT 

- 4 proiecte implementate cu atribuții de auditor de securitate în IT 

- 5 sau peste 5 proiecte implementate cu atribuții de auditor de securitate în 

IT 

 

8 

12 

16 

20 

 

3 Expert Audit tehnic IT Max. 15 

 Experiența  specifică 

- 2 proiecte implementate cu atribuții de auditor tehnic IT 

- 3 proiecte implementate cu atribuții de auditor tehnic IT 

- 4 proiecte implementate cu atribuții de auditor tehnic IT 

- 5 sau peste 5 proiecte implementate cu atribuții de auditor tehnic IT 

 

6 

9 

12 

15 
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Calificările experților/personalului cheie Punctaj 

4 Expert achiziții publice Max. 5 

 Experiența  specifică 

- 2 proiecte implementate cu atribuții de expert achiziții publice 

- 3 proiecte implementate cu atribuții de expert achiziții publice 

- 4 proiecte implementate cu atribuții de expert achiziții publice 

- 5 sau peste 5 proiecte implementate cu atribuții de expert achiziții publice 

 

2 

3 

4 

5 

 

TOTAL PUNCTE 60 

Punctajul final al ofertei va fi stabilit prin însumarea punctajelor aferente fiecărui factor de evaluare. 

14. Garanția de bună execuție: 5% din valoarea fără TVA a contractului 

15. Adresa la care se depune oferta: Primăria Municipiului Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 73, camera 

5, Registratura generala; oferta se depune în plic închis şi sigilat pe care se va menţiona OFERTĂ  

Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor și servicii de audit tehnic pentru proiectul 

„Servicii electronice extinse pentru Municipiul Arad” cod SIPOCA 1216/MYSMIS  155162, A 

NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 26.08.2022 ora 13:00  sau la adresa de email: 

mihaela.nagy@primariaarad.ro.  

     16. Data limită pentru depunerea ofertei: 26.08.2022 ora 12:00. 

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel 0257 281850, int.289 , fax 0257 281450. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele si prenumele Functia in cadrul 

echipei de proiect 

Semnatura Data 

1  Manager de proiect   

2  Responsabil achizitii   
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