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OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
Biroul de Achiziţii Publice

F I Ş A    D E    D A T E
aferentă procedurii de cerere de oferte privind achiziţia de 
Licenţe „Customer Acces „ pentru 250 de utilizatori


I.a.   AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ

Denumire :  OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
Adresă: Str. Ion Ghica, nr.5, sector 3 

Localitate: Bucureşti
Cod poştal: 030044

Ţara: România
Persoana de contact: Iulia Hermina Varodin
Biroul de Achiziţii Publice 
Telefon: 021.306.08.00 int.215
E-mail: iulia.varodin@osim.ro
Fax: 021.312.38.19
Adresa de internet: — www.osim.ro

I.b. Principala activitate a autorităţii  contractante
■ ministere ori alte autorităţi publice centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local
□ agenţii naţionale
□ autorităţi locale 
□ alte institutii guvernate de legea publică
□instituţie europeană/organizaţie internaţională
□ altele
■ servicii publice centrale
□ apărare
□ ordine publică/siguranţă naţională
□ mediu 
□ economico-financiare
□ sănătate
□ construcţii şi amenajarea teritoriului
□ protecţie socială
□ cultură, religie şi actv. recreative
□ educaţie
□ activităţi relevante
□ energie
□ apă
□ poştă
□ transport
□ altele (specificaţi)

Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante:   
                                               DA □         NU■



Alte informaţii  şi/sau clarificări pot fi obţinute:

■ la adresa mai sus menţionată
■ altele: Documentaţia de atribuire este accesibilă în SEAP şi pe adresa www.osim.ro începând cu data publicării.

I.c. CăI DE ATAC
Instituţia responsabilă  pentru soluţionare contestaţie: 
Denumire: Consiliul Naţional de soluţionare a Contestaţiilor de pe lângă Autoritatea
Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3
Localitate: Bucureşti, Cod poştal:  030084, Ţara: România
E-mail: office@cnsc.ro, Telefon/fax +4(021)3104641 +4(021)3104642
Adresă internet: www.cnsc.ro.
Eventualele contestaţii vor fi soluţionate potrivit Cap. IX din O.U.G. 34/2006 cu privire la atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată şi modificată prin Legea nr.337/2006. 
Acestea se  întocmesc conform  modelului din Documentaţia de atribuire ( model Formular nr. 9)  şi se pot depune: la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.) şi la  Registratura Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu sediul în Bucureşti, Str.Ion Ghica nr.5, sector 3.

I.d. Sursa de finanŢare :
Surse proprii, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci fiind Autoritate Publică autofinanţată integral. 
După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare: DA  □               NU ■

I.e. REGULI DE COMUNICARE ŞI DE TRANSMITERE A DATELOR:
Documentele scrise (comunicări, solicitări, informări,  cu excepţia ofertei care va fi depusă prin poştă sau direct la sediul autorităţii contractante – vezi cap.V.6.) pot fi transmise prin oricare din următoarele modalităţi, cu confirmare de primire (art.60 din O.U.G. nr.34/2006):
	prin poştă;      b)  prin fax.




I.f.   CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE

DATA
ORA
Termen limită de solicitare a clarificărilor de la autoritatea contractantă
05.10.2011
15.00
Termen limită de transmitere a  clarificărilor de către autoritatea contractantă
10.10.2011
15.00
Termen limită de depunere a ofertelor
13.10.2011
10.00
Data şedinţei de deschidere a ofertelor 
13.10.2011
12.00
Data finalizării evaluării propunerilor tehnice şi financiare (estimare)
17.10.2011
12.00
Informarea ofertanţilor cu privire la rezultatul procedurii de atribuire (estimare)
17.10.2011
15.00
Semnarea contractului (estimare)
25.10.2011
10.00





II. OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1.1) Obiectul principal al contractului de furnizare:
	Licenţe „Customer Acces „ pentru 250 de utilizatori
II.1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau furnizare.

(a) Lucrări                              □     
(b) Produse                   ■ 
(c)Servicii   □        
Execuţie                                 □
Proiectare şi execuţie             □
Realizare prin orice mijloace     a cerinţelor specificate                     
Cumpărare                    ■          
Leasing                         □        
Închiriere                      □ 
Cumpărare în rate         □
Categoria serviciului   
2A □
2B □


Principala locaţie a lucrării:  
 ____________________                         

Principalul loc de livrare:
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, str.Ion Ghica, nr.5, sector 3, Bucureşti 

Principalul loc de furnizare:
______________________
Cod  CPV ________________
Cod CPV  48214000-1
Cod CPV__________
II.1.3) Procedura se finalizează prin :
Contract de achiziţie publică: ■        Încheierea unui acord cadru cu un operator economic: □

II.1.4) Informaţii privind contractul de furnizare :

	Autoritatea contractantă va încheia un contract de furnizare. 
Procedura aplicată pentru atribuirea contractului : cerere de oferte.

Calendarul estimativ al aplicării procedurii încheierii contractului de furnizare: septembrie-octombrie 2011 .

II.1.5) Posibilitatea de a relua competitia, pe durata derulării acordului-cadru, pentru încredinţarea contractelor subsecvente:
              DA :  □                         NU:    ■     
II.1.6) Durata contractului: de la data semnării de către părţi, până la furnizarea integrală a produselor, dar nu mai târziu de 09.12.2011. 

  II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate:  DA □                                    NU ■



II.2) Cantitatea sau scopul contractului


Caracteristicile tehnice ale licenţelor „Customer Acces „ pentru 250 de utilizatori sunt exprimate în caietul de sarcini.









II. 3) Condiţii specifice contractului 

II.3 Alte condiţii particulare referitoare la contract:
II.3.1. Contract rezervat 
II.3.2. Altele 

       DA  □                                   NU ■
       DA  □                                   NU ■



III: PROCEDURA

III.1) Procedura selectată
Licitaţie deschisă                                          □ 
Licitaţie restrânsă                                          □
Licitaţie restrânsă   accelerată                       □
Dialog competitiv                                          □
Negociere cu anunţ de participare           □  
Negociere fără anunţ de participare         □                                                 
Cerere de oferte                                      ■
Concurs de soluţii                                     □

 III.2)  Etapa finală de licitaţie electronică: DA □     \    NU  ■ 

 III.3.) Legislaţia aplicată 

1. O.U.G nr. 34 din 19 aprilie 2006 (actualizată ) privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.
2. OUG nr.76/2010 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006
3. Legea nr.278/2010 privind aprobarea OUG nr.76/2010
4. H.G. nr. 925 din 19 iulie 2006 (actualizată) pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din <LLNK 12006    34180 301   0 45>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, publicata in Monitorul Oficial <LLNK 2 3  8>p]JKLHDKCHnr. 625 din 20 iulie 2006.
5. Legea nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonantei 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, publicata in Monitorul Oficial nr. 625 din 20 iulie 2006
6. Ordinul ANRMAP nr.155/2006 publicat in Monitorul Oficial nr.894/2006 – www.anrmap.ro















IV. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE

IV.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului
Declaraţii privind eligibilitatea 

Solicitat ■          Nesolicitat □
1. Declaraţie privind eligibilitatea conform art. 180 din O.U.G. nr.34/2006 (model formular nr. 1).
Încadrarea în situaţia  prevăzută  la art. 180  din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizţie publică. 


Documente care demonstrează neîncadrarea în prevederile art. 181 

Solicitat ■          Nesolicitat □

Pentru  persoane juridice  române:
1. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 ( model formular nr.2). 
2. Certificat fiscal eliberat de Direcţia de Impozite şi Taxe Locale al unităţii administrativ teritoriale de pe raza căreia societatea are sediul social, care să ateste că societatea ofertantă nu se înregistrează cu debite la bugetul local. Documentul va fi prezentat in original sau in copie legalizată si va fi valabil la data deschiderii ofertelor.
3. Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de administrare fiscală al unităţii administrativ teritoriale de pe raza căreia societatea are sediul social privind plata obligaţiilor  la bugetul general consolidat, în original sau copie legalizată, valabil la data deschiderii ofertelor.
Pentru  persoane juridice străine:
Operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, alte documente echivalente) prin care să dovedească că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către buget. Documentele vor fi prezentate în traducere legalizată.
 În situaţia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul se afă într-una din stuaţiile prevăzute de art. 181 din OUG 34/2006,  acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de furnizare.
IV.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
Persoane juridice române

Solicitat ■         Nesolicitat □
Pentru  persoane juridice  române:
	 Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă instanţa  competentă, în original sau copie legalizată din care să rezulte adresa actuală şi obiectul de activitate al societăţii.

 Certificatul de înregistrare fiscală eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, în original sau copie legalizată.
Pentru  persoane juridice  straine:
Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a activităţii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică. Documentele vor fi prezentate în traducere legalizată.



IV. 3.) Situaţia  economico-financiară      
Informaţii privind  situaţia economico-financiară

Solicitat ■          Nesolicitat □
1.Fişă de informaţii generale (model formular nr. 3).
2.Bilanţul contabil la 31.12.2010, înregistrat de organele competente şi/sau, după caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea băncilor sau a unor societăţi recunoscute de audit financiar şi contabil precum şi orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul/ofertantul îţi poate dovedi capacitatea economico-financiară.
3.Document din care să reiasă cifra de afaceri pe ultimii 2 ani.
4.Document din care să reiasă contul IBAN deschis la Trezorerie.
IV.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Informaţii privind  capacitatea tehnică

 Solicitat ■         Nesolicitat □
1.Document privind experienţa similară (model formular nr.4).  Ofertantul va prezenta o listă a principalelor livrări de produse efectuate în ultimii 3 ani (volum contitativ şi valoric). 
2. Recomandări din partea altor beneficiari/clienţi.
3.Obligaţii contractuale în desfăşurare, faţă de alţi beneficiari/clienţi, dacă este cazul.  Ofertantul va prezenta lista obligaţiilor contractuale în curs de desfăşurare, dacă este cazul. 

Informaţii privind standarde de asigurare a calităţii

Solicitat   ■       Nesolicitat □
Documente emise de organisme acreditate, care confirmă certificarea sistemului calităţii. Ofertantul va prezenta documente care să ateste conformitatea cu standardele şi normele de calitate impuse de Comunitatea Europeana (cel putin ISO 9001 sau alte documente echivalente).
Alte documente 
Solicitat ■         Nesolicitat □
Declaraţie privind calitatea de participant la procedura (model formular nr. 5).
Informaţii privind subcontractanţii (dacă este cazul)
Solicitat ■         Nesolicitat □
Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul - asociere/subcontractare. 
În cazul în care oferta comună a grupurilor de operatori economici este declarată câştigătoare, se solicită ca asocierea să fie legalizată.
Informaţii privind eventualele completări ulterioare
Completările admise sunt cele solicitate de către autoritatea contractantă prin solicitările de clarificări. 


V. PREZENTAREA OFERTEI 
V.1)  Limba de redactare a ofertei 
limba română.
V.2)  Perioada de valabilitate a ofertei
30 zile de la data deschiderii ofertelor, inclusiv.
V.3) Garanţie de participare
Solicitat ■           Nesolicitat □
	Garanţie de participare în cuantum de 2 % din valoarea estimată a achiziţiei, respectiv suma de 4.300 de lei,  va fi constituită prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară (formular nr.11) ori de o societate de asigurări, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire ( art.86 din HG 834/2009). Comisia de evaluare va accepta de asemenea şi depunerea unui Ordin de plată la casieria OSIM, cu condiţia confirmării acestuia de către bancă până la data deschiderii ofertelor. 
 şi va avea valabilitatea egală cu perioada de valabilitate a ofertei, adică 30 de zile.

V.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica va fi intocmita în asa fel încat să asigure posibilitatea verificarii corespondenţei acesteia cu specificaţiile tehnice prevazute în caietul de sarcini.
In cazul in care oferta nu respectă cerinţele prevăzute în documentaţia de atribuire, comisia de evaluare are dreptul de a o respinge.

V.5) Modul de prezentare a propunerii financiare
 Prezentarea propunerii financiare:
	Propunerea financiară va fi exprimată în lei şi va fi însoţită de formularul de ofertă (model formular nr. 7).

Prezentarea  propunerii financiare se va face  în conformitate cu precizările din caietul de sarcini referitoare la întocmirea ofertei.
V.6) Modul de prezentare a ofertei

1.Adresa la care se depune oferta: Registratura Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, Str,Ion Ghica, nr.5, sector 3, Bucureşti. 
2.Data şi ora limită pentru depunerea ofertei: 13.10.2011 ora 10.00. 
3. Numărul de exemplare: 1 (unul)
4.Oferta se va depune la sediul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în plic sigilat şi ştampilat, pe care se va menţiona:
a) „OFERTĂ PENTRU achiziŢia de LICENTE “CUSTOMER ACCES” pentru 250 de utilizatori”
b) „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 
13.10.2011 ORA 12.00".	
c) la depunerea plicului ofertanţii vor solicita funcţionarului de la registratură înregistrarea datei şi orei pe plicul mare exterior.
Plicul exterior va conţine în interior două plicuri cu următorul conţinut:
I
II

Un plic cu documente de calificare(original)
Un plic cu documente de calificare(copie)

Un plic cu propunerea tehnică(original)
Un plic cu propunerea tehnică(copie)

Un plic cu propunerea financiară(original)
Un plic cu propunerea financiară(copie)


Ofertantul trebuie să sigileze şi să ştampileze plicurile, marcându-le corespunzător cu inscripţia ORIGINAL , respectiv COPIE.
Plicul exterior va fi însoţit de scrisoarea de înaintare Originalul acestei scrisori se va introduce în plicul cu documente de calificare(original). 
Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă se încadrează în prevederile art. 33, alin 3 din HG 925/2006.
Documentele ofertei vor fi tipărite şi vor fi semnate şi ştampilate de către reprezentanţii legali ai ofertantului. Ofertantul va elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă.
Oferta nu va conţine rânduri inserate, sublinieri, ştersături sau cuvinte scrise peste scrisul iniţial.
În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale. 
Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare pagină a ofertei, precum şi de a anexa un OPIS al documentelor prezentate. 
Pe lângă documentele de calificare, cele cuprinse în propunerea tehnică şi cea financiară solicitate se vor prezenta şi următoarele documente:
a)  Scrisoarea de înaintare 
 Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare în  conformitate cu modelul  prezentat (model formular nr. 8).
b) Împuternicirea scrisă din partea ofertantului, pentru persoanele desemnate să participe la activitatea de deschidere a ofertelor. 
	 Nu se acceptă oferte alternative.
 Lipsa a mai mult de 3 (trei) documente privind situaţa personală, capacitatea de exercitare a  activităţii profesionale, situaţia economică şi financiară precum şi capacitatea tehnică şi profesională, solicitate prin documentaţia de atribuire duce la respingerea ofertei. De asemenea, necompletarea unui document lipsă dintre cele specificate, în termen de 24 de ore de la momentul solicitării are drept consecinţă respingerea ofertei ca neconformă.

 Neprezentarea propunerii tehnice şi/sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului.
  4. Perioada de valabilitate a ofertelor:
Oferta trebuie să rămână valabilă pentru o perioadă de 30 de zile de la data deschiderii acesteia. În situaţii excepţionale, comisia poate solicita acordul ofertanţilor de extindere a perioadei de valabilitate a ofertei. Cererea şi răspunsurile vor fi făcute în scris. Ofertantul poate refuza aceasta cerere. Un ofertant care acceptă cererea de extindere a valabilitatii ofertei nu-şi poate modifica oferta.
V.7) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei
	Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare scrisă adresată autorităţii contractante până la data şi ora deschiderii ofertelor.

Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data şi ora stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta autorităţii contractante o cerere de retragere a ofertei în vederea modificării. Autoritatea contractantă nu este răspunzătoare în legătură cu posibilitatea ofertantului de a depune noua ofertă, modificată, până la data şi ora limită, stabilită în documentaţia de atribuire.
	Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina operatorului economic.
	Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei şi orei limită pentru depunere este considerată întârziată şi se returnează nedeschisă.

V.8) Deschiderea ofertelor 
 Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul OSIM, în ziua de 13.10.2011, orele 12.00. 
 Modul de lucru al comisiei de evaluare se va desfăşura în conformitate cu prevederile capitolului VI din  H.G. nr. 925/2006.
V.9) Stabilirea ofertei câştigătoare
Autoritatea contractantă va stabili oferta câştigătoare pe baza criteriului de atribuire stabilit, si anume “preţul cel mai scăzut ”, în condiţiile în care ofertantul respectiv îndeplineşte criteriile de selecţie şi calificare impuse prin fişa de date şi caietul de sarcini. Stabilirea ofertei câştigătoare se realizează prin compararea preţurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile.Oferta care va fi declarată câştigătoare va trebui sa îndeplinească specificaţiile tehnice minime obligatorii, astfel cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini.

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE 
VI.1) Preţul  cel mai scăzut                ■ 

VI.2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. □                         


VII. Atribuirea contractului
VII.1 Ajustarea  preţului contractului                
DA    □     NU      ■

VII.2. Garanţia de bună execuţie a contractului          
DA   ■                                              NU   □  

Garanţia de bună execuţie în cuantum de 5 % din valoarea contractului fără TVA, va fi constituită prin scrisoare de garanţie bancară (formular nr. 10)









VIII. DREPTUL DE A SOLICITA CLARIFICĂRI
VIII. Dreptul de a solicita clarificari 
Ofertantul care a obţinut un exemplar din documentaţia de atribuire are dreptul de a solicita în scris clarificări despre elementele cuprinse în aceasta.Clarificarile se pot solicita numai până la data prevăzută în calendarul procedurii de atribuire. 
Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspuns la orice solicitare de clarificări până la data prevăzută în calendarul procedurii de atribuire. Conţinutul răspunsului privind clarificările va fi transmis către toţi furnizorii care au obţinut un exemplar din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, fără a fi dezvaluită identitatea celui care a solicitat clarificările respective.




IX. InformaŢii privind clauzele contractuale
IX. Informatii privind clauzele contractuale
Clauzele contractuale sunt prezentate în contractul anexat  (Sectiunea IV).
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a suplimenta cantităţile prevăzute iniţial în limita maximă de 25%, cu condiţia existenţei resurselor financiare, alocate cu această destinaţie.












































SECŢIUNEA II

CAIET  DE  SARCINI




























Caiet de Sarcini

Sistem software incluzand licenţiere acces clienti pentru 250 de utilizatori  şi soluţii software de suport asociate

Ofertanţii vor prezenta un sistem software de licenţiere precum  şi soluţii integrate de suport software de sistem şi aplicaţii care să permită accesul  utilizatorilor din  LAN la resursele ce rulează pe serverele din centrul de date al beneficiarului.  
Sistemul va include soluţii software care trebuie să asigure îndeplinirea  următoarelor funcţionalităţi şi cerinţe, pentru 250 de utilizatori: 

1.  Funcţionalitatea Active Directory  trebuie să asigure suport pentru integrare cu serviciile de directory precum şi  îndeplinirea următoarelor cerinţe:
Optimizarea fluxului de lucru al administratorului pentru găsirea rapidă a obiectelor din director;
Asistenţă mai bună şi mai eficientă în găsirea obiectelor în directoare mari;
Impact redus asupra serviciilor director în reţea;
Abilitatea de face o căutare în jos la o unitate organizatorică (OU - Organization Unit) din cadrul directorului;
Capacitate mai flexibilă de interogare pentru găsirea obiectelor în director, bazată pe atributele acestora;
Serviciul de director pentru administrarea identităţilor trebuie să reducă complexitatea administrării directoarelor disparate, să scadă complexitatea asigurării redundanţei şi să crească calitatea şi accesibilitatea prin federalizarea mediului de director;
Să permită folosirea structurii de director, constând din servicii de director pentru administrarea identităţilor şi servicii de meta-director în scopul îmbunătăţirii administrării;
Serviciul de director pentru administrarea identităţilor va trebui să suporte LDAP.
Serviciile de director pentru administrarea identităţilor trebuie sa suporte RFC 1823, Active Directory Service Interfaces, şi JNDI API;
Aplicaţiile privilegiate de director pentru administrarea identităţilor trebuie sa fie capabile să obţină rezultate multiple, particularizate ale directorului pentru administrarea identităţilor;
Monitorizarea, operaţiunile şi restaurarea directorului pentru administrarea identităţilor să poată fi delegate;
Serviciile de director pentru administrarea identităţilor să poată suporta replicarea conţinutului;
Serviciul de director trebuie să prezinte posibilitatea de modificare a topologiei infrastructurii, configuraţiei şi procedurilor operaţionale printr-un proces de administrarea a schimbării, iar modificările să poată fi delegate;
Structura de director să poată fi administrate direct de un utilizator sau de aplicaţie; 
Să ofere posibilitatea modificării accesului serviciului de director şi a procedurilor de administrare;
Serviciul de director de management al identităţilor trebuie să aibă un singur root;
Spaţiul de nume al serviciului de director pentru administrarea identităţilor să poată fi partiţionat într-un mod care sa permită implementarea organizării funcţionale a beneficiarului.
	Convenţia de nume a organizaţiei să identifice unic persoanele  folosind un identificator numeric unic ca valoare pentru atributul Relative Distinguished Name.
Serviciul de director să permită adăugarea sau modificarea definiţiilor claselor de obiecte şi a topologiei spaţiului de nume.
Serviciul de director să permită definirea politicilor de securitate.
Serviciul de director trebuie să ofere posibilitate de acces anonim, acces cu autentificare simplă şi mecanisme puternice de autentificare prin LDAP.
Să ofere posibilităţi de audit al accesului la serviciul de director şi al modificărilor aduse serviciului de director.
Serviciul de director sa ofere abilitatea de a stoca certificate şi CRL-uri.
 Să asigure integrare cu serviciul de DNS şi să accepte modificarea numelui DNS şi/sau numelui NetBIOS pentru domeniile grupate într-un forest.
 Să ofere posibilitatea de a efectua legături multiple prin Lightweight Directory Access Protocol pe o conexiune, în scopul autentificării utilizatorilor.
 Să includă posibilitatea de a dezactiva comprimarea traficului de replicare între controlerele de domeniu în situri diferite.
 Să conţină suport pentru dezactivarea definiţiilor atributelor şi claselor din schema Active Directory, astfel încât atributele şi clasele să poată fi redefinite dacă s-au strecurat erori la definirea iniţială.
 Să ofere posibilitatea ştergerii obiectelor întârziate din Active Directory
Sa permita administratorului eliminarea restricţiilor RDN - Relative Distinguished Name incompatibile cu standardul de director X.500.
Să permită memorarea şi reproducerea zonelor DNS din partiţia de aplicaţie a Active Directory.

2. Funcţionalităţi care să permită eficientizarea administrării

	Să permită mutarea elementelor interactive din faza configurării în faza ulterioară instalării, eliminând interacţiunea administratorului la instalarea sistemului de operare;

să ofere o interfaţă unică pentru configurarea şi monitorizarea serverului, cu programe de tip expert pentru optimizarea sarcinilor comune de administrare a serverului.
să ofere un shell opţional cu linie de comandă şi limbaj de script, pentru a ajuta administratorii să automatizeze sarcinile de rutină în administrarea sistemului pe mai multe servere.
să ofere instrumente de diagnosticare puternice, care oferă vizibilitate permanentă asupra mediului serverului, fizic şi virtual, pentru a identifica şi rezolva rapid problemele care apar.
 să permită administrarea serverului şi replicarea datelor optimizate pentru control îmbunătăţit al serverelor de la distanţă.
 să permită instalări minimale, în care sunt instalate numai rolurile şi caracteristicile necesare, minimizând nevoile de întreţinere şi reducând zonele de atac de pe server.
 să ofere un mijloc simplificat şi sigur de implementare rapidă a sistemului de operare Windows cu ajutorul instalării în reţea.
 Să conţină Internet Protocol versiunea 6 (IPv6), iar nodurile de clustere de la locaţii dispersate sa nu mai trebuiască să se găsească într-o subreţea cu acelaşi IP sau să fie configurate cu reţele locale virtuale (VLAN) complicate.
 să ofere Network Load Balancing (NLB) si pe IPv6 şi să includă suport pentru mai multe adrese IP dedicate, oferind posibilitatea de găzduire a mai multor aplicaţii în acelaşi cluster NLB. 
 să ofere serviciul de Windows Server Backup pentru integrarea de tehnologii de backup mai rapide şi simplificarea restaurării datelor sau a sistemului de operare.

3. Funcţionalităţi de virtualizare

	 să permită virtualizarea rolurilor de server sub formă de maşini virtuale (VM)  separate care rulează pe aceeaşi maşină fizică, fără a fi necesara achiziţia de software de la terţi.

 să permită implementarea mai multor sisteme de operare – Windows, Linux sau echivalent – în paralel, pe un singur server fizic.
 Să ofere clustering-ul gazdelor sau al maşinilor virtuale care rulează pe gazde WSv şi backup-ul maşinilor virtuale în timp ce acestea rulează 
 Sa permita programelor accesate de la distanţă să fie deschise cu un singur clic şi să fie utilizate ca şi cum ar rula pe calculatorul utilizatorului final.

4. Funcţionalităţi Web

	să se bazeze pe un design modular şi să ofere opţiuni de instalare ce permit numai instalarea caracteristicilor strict necesare, reducând zonele de atac şi simplificând administrarea actualizarilor.

sa permita copiere setărilor site-urilor Web pe mai multe servere Web, fără a fi necesară configurare suplimentară.
sa ofere administrarea delegată a aplicaţiilor şi a site-urilor pentru control personalizat asupra diferitelor componente ale serverului Web.
sa contina administrarea integrităţii serverului Web, alături de instrumentele complexe de diagnosticare şi depanare ce permit vizibilitatea şi urmărirea cererilor care rulează pe serverul Web.
Izolare îmbunătăţită a pachetelor de aplicaţii menţine site-urile şi aplicaţiile izolate, crescând securitatea şi stabilitatea.
Suport CGI mai rapid pentru rularea aplicaţiilor tip open source (de ex: aplicatii PHP, script-uri Perl şi a aplicaţii Ruby).
Integrarea strânsă cu funcţiile ASP.NET şi o locaţie de stocare a configuraţiei pentru toate setările configuraţiei platformei Web
Un model de extindere flexibil care să permită personalizarea, cum ar fi adăugarea de module noi utilizând cod nativ sau administrat.

5. Funcţionalităţi pentru acces utilizatori externi

	 Sistemul va include licenţierea de acces pentru un număr nelimitat de utilizatori externi (acces din LAN, nu de la consola) autentificaţi.


6. Cerinţe privind securitatea

	Să ofere un mecanism ce asigura că reţeaua şi sistemele nu sunt compromise de calculatoare virusate, izolând şi/sau depanând calculatoarele care nu se  conformează politicilor de securitate stabilite in sistemul  beneficiarului.

să ofere un mecanism de protecţie impotriva aplicaţiilor periculoase;
să ofere flexibilitate criptografică crescută, suportând algoritmi de criptare standard şi definiţi de utilizator, permiţând crearea, stocarea şi preluarea mai facilă a cheilor criptografice.
să permită o metodă sigură pentru autentificarea locală a utilizatorilor, cu ajutorul unei replici read-only a bazei de date AD principale. 
să permită stabilirea mai simplă de relaţii de acreditare între parteneri cu directoare de identităţi şi de acces diferite care rulează în reţele diferite, permiţând conectarea unică (SSO) în reţele.
să conţină un modul pentru monitorizarea stării autorităţilor de certificare (CA);
să conţină un serviciu pentru prevenirea scurgerilor de informatii confidenţiale din interiorul organizaţiei catre exterior, prin intermediul fişierelor stocate.
să ofere protecţie îmbunătăţită împotriva furtului de date şi a expunerii hardware-ului serverului în cazul scoaterii neautorizate din sistem, oferind ştergere mai sigură a datelor.

7. Cerinţe privind scalabilitatea

	Suport pentru 2 TB RAM pentru sisteme 64-bit (64 GB pe sisteme 32-bit)

Suport pentru procesoare multi-core (8 procesoare pe sisteme 32-bit sau sisteme 64-bit)
Suport pentru adăugare de memorie fizică fară ca serverul sa fie oprit
Suport pentru clustering cu 16 noduri
Suport pentru număr nelimitat de conexiuni de retţa remote Network Access Service (RRAS)
Suport pentru număr nelimitat de conexiuni Network Policy Server
Suport pentru număr nelimitat de conexiuni Terminal Services Gateway
Suport pentru virtualizare, de exemplu : Hyper-V


8. Funcţionalitate de management a drepturilor de acces:

	Sistemul trebuie să ofere o protecţie persistentă la acces neautorizat prin prevenirea accesul de acest tip asupra informaţiilor, atât în timpul in care utilizatorul este conectat la reţeaua informatică a beneficiarului, dar şi in afara ei, fiind conectat la reţele publice de tipul Internet.

Sistemul trebuie să asigure criptarea datelor în timpul în care acestea sunt transmise prin reţeaua beneficiarului, prin Internet, sau se află stocate pe diferite dispozitive electronice (hard disk-uri externe, stick-uri USB, etc)
Sistemul trebuie să ofere posibilitatea de a folosi politici de expirare a conţinutului, precum si de interzicere a accesării prin orice mijloace a conţinutului la nivel de fişier.
Sistemul trebuie să permită atât granularizarea accesului cât şi folosirea grupurilor de utilizatori pentru atribuirea drepturilor de vizualizare sau editare asupra informaţiilor protejate.
Sistemul trebuie să permita integrarea cu aplicaţiile din familia Microsoft Office 2003, 2007 si 2010, ediţiile Professional şi Enterprise sau echivalent.
Documentele protejate trebuie sa ofere diferite metode de vizualizare pentru utilizatorii care nu au instalate aplicatii de tipul Office 2003, Office 2007 sau Office 2010 sau echivalent.
Documentele protejate si email-urile trebuie să poata fi deschise folosind un browser web capabil să utilizeze tehnologia de Management Digital al Drepturilor de Acces
Sistemul trebuie să permită vizualizarea documentelor şi emailurilor protejate prin folosirea anumitor dispozitive mobile (telefoane mobile inteligente, PDA-uri).
Sistemul trebuie să ofere posibilitatea reducerii riscului pierderii de informaţii cu conţinut protejat de drepturile de copywrite.
Sistemul trebuie să aibă certificare Common Criteria EAL4+
Sistemul trebuie să permita crearea de template-uri ce pot fi utilizate in mod automat in aplicaţiile MS Office 2003, 2007 si 2010 variantele Professional si Enterprise au echivalent.
Sistemul trebuie să permită controlul accesului ce determina constrângerile privind resursele care pot fi utilizate sau acţiunile care pot fi executate
sistemul trebuie să permită integrarea serviciului de autorizare cu serviciile de autentificare si management al identităţii
sistemul trebuie să permită declararea rolurilor specifice aplicaţiilor, permisiuni, grupuri
autentificarea utilizatorilor trebuie să fie integrată nativ cu Active Directory
sistemul trebuie să furnizeze utilizatorilor interni acces de tip "single sign-on"
Sistemul trebuie să asigure mecanismele de protectie impotriva pierderii sau distrugerii   datelor şi informaţiilor, confidenţialitatea datelor şi a informaţiilor individuale, protejarea, prevenirea accesului, difuzării, înstrăinarii şi distrugerii neautorizate a informaţiilor.
Sistemul trebuie livrat împreuna cu baza de date necesara funcţionării sale corecte şi independente.

9. Sistemul software ofertat, cu funcţionalităţile descrise mai sus, va fi instalat pe un server fizic cu urmatoarea configuraţie:
	Tip procesor: QuadCore Intel Xeon E5420 x 2,50 GHz;

Memorie - 6GB;
HDD -  3 x 146 GB SCSI;
Chipset - Intel Blackford 5000P, placă de bază HP ProLiant DL380 G5;
LAN - 2 x Broadcom BCM5708C NetXtreme II GigE (NDIS VBD Client)
Adaptor video	 - Standard VGA Graphics Adapter  (32 MB)
Accelerator 3D - ATI ES1000 (RN50)

10. Licenţele sistemului software ofertat, cu funcţionalităţile descrise mai sus, vor include dreptul de downgrade şi upgrade la orice versiune anterioară, respectiv ulterioară,  pe o perioada de minim 2 ani de la data semnării contractului.


















































SECŢIUNEA III

FORMULARE



























Formular nr. 1

     

      Operator economic
        ..........................
      (denumirea/numele)




DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA


Subsemnatul(a) .......................(numele,prenumele), reprezentant împuternicit al ........................ (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca nu ma aflu în situaţia prevăzută la <LLNK 12006    34180 302 180 58>art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12006   337 10 201   0 18>Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitiva a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, frauda şi/sau spalare de bani.
Subsemnatul(a) ....................... declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.







Data completării ...............                                                   Operator economic,
                                                                                             ................................
                                                                                              (Functia)
                                                                                             (Nume, prenume)

                                                                                            (semnatura autorizata)









	


Formular nr. 2

        
         Operator economic
    _________________________
        (denumirea/numele)



DECLARAŢIE
privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din
<LLNK 12006    34180 301   0 45>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006



Subsemnatul(a) ........................(numele, prenumele) reprezentant împuternicit al ........................  (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publica având ca obiect .................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .................. (zi/luna/an), organizată de ...................... (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere ca:
 a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plata a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată .................;
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitiva a unei instanţe judecătoreşti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.
Subsemnatul (a) ……………. declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

                                               
Operator economic,
(Funcţia)
(Nume, prenume)
........................
(semnatura autorizată)





Formular nr. 3
     
    Operator economic,
______________________
     (denumirea/numele)


INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele;
2. Codul fiscal;
3. Adresa sediului central, sediu social;
4. Contul IBAN de la Trezorerie;
5. Telefon:
    Fax:
    Telex:
    E-mail:
6. Certificatul de înmatriculare/inregistrare ____________________________________________________________                (numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
7. Obiectul de activitate, pe domenii: _________________________________________________________________
  (in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: _________________________________________________
(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
9. Principala piata a afacerilor:
10. Cifra de afaceri pe ultimii 2 ani si explicit - in anul _______:	
                                                                          - In anul _______:

Cifra de afaceri anuala                                                  Cifra de afaceri anuala
   la 31 decembrie                                                              la 31 decembrie
    (mii lei)	                                                                  (echivalent euro)

_____________________________________________________________________
1.    2007
____________________________________________________________________
2.    2008
_____________________________________________________________________
Media anuala:
_____________________________________________________________________
 
      			                                                        Operator economic,
                                                                                                    (Functia)
                                                                                               (Nume, prenume)
         ______________
     (semnatura autorizata)




									Formular nr. 4
CANDIDATUL/OFERTANTUL
  _____________________
     (denumirea/numele)

EXPERIENŢA SIMILARĂ*)

1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________________
Numarul si data contractului: ____________________________________________
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________________
Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________________
Tara: ____________________.
3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
 |_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)
 _
|_| contractant asociat
 _
|_| subcontractant
4. Valoarea contractului:
                                                                                            exprimata in	            exprimata
moneda in care	in         echivalent
s-a incheiat		euro
contractul
a) initiala (la data semnarii contractului):	 _________            ___________	
b) finala (la data finalizarii contractului):	_________             ___________
5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: ___________________________.
6. Natura si cantitatea de produse care a fost furnizata in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:
_______________________________.
Candidat/ofertant,
_______________
(semnatura autorizata)
*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv 













Formular nr. 5

        Operator economic
    _________________________
        (denumirea/numele)



DECLARAŢIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA



    1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publica ............... (se menţionează procedura), având ca obiect ................. (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de ....... (zi/luna/an), organizată de ....................... (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun oferta:
    [ ] în nume propriu;
    [ ] ca asociat în cadrul asociaţiei ..............................;
    [ ] ca subcontractant al .........................................;
    (Se bifeaza opţiunea corespunzătoare)
    2. Subsemnatul declar ca:
    [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;
    [ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a carei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexa.
    (Se bifeaza opţiunea corespunzătoare)
    3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publica sau, în cazul în care vom fi desemnaţi castigatori, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publica.
    4. De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
    5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................ (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu activitatea noastră.


        Operator economic,
                                                           ........................
(semnatura autorizată)












Formular nr. 6

    


OPERATOR ECONOMIC								
  ____________________
           (denumirea/numele)

PROPUNERE TEHNICĂ

Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului __________________________________, ne oferim ca, în conformitate
(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm produsele solicitate cu respectarea integrală a cerinţelor incluse în Caietul de sarcini.


 
_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez
        (semnătura)
oferta pentru şi în numele ____________________________________.
                                                       (denumire/nume operator economic)





















	
Formular nr. 7


OPERATOR ECONOMIC
__________________
   (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................
                     (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului __________________________________, ne oferim ca, în conformitate
(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm ____________________________  pentru suma de _________ (se exprimă în lei, ,calculându-se valoarea cantităţii totale de produse solicitate), la care se adaugă TVA în valoare de _________ .
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele în graficul de timp anexat.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _____
___________________zile, respectiv până la data de ______________________, şi
        (durata in litere si cifre)						(ziua/luna/anul)
ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. Precizăm că:
     _
    |_|   depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";
     _
    |_|   nu depunem ofertă alternativă.
            (se bifează opţiunea corespunzătoare)
6. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
7. Înţelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _______________, legal autorizat să semnez
                        (semnătura)
oferta pentru şi în numele ____________________________________.
                                                       (denumire/nume operator economic)





Formular nr. 8



OFERTANTUL		       
  ______________________ 		                          Nr. _____/____/____ 2009
      (denumirea/numele)




SCRISOARE DE INAINTARE



Catre _______________________________________________

                                    (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)




Ca urmare a invitatiei de participare nr.___/anuntului de participare nr___ privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achizitie publica) noi(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele:
   
1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de _____ copii:
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si satisface cerintele.




Data completarii __ . __ . 2009




 Operator economic
                                                       (Functia)
(Nume, prenume)
         ___________________
                                                                           (semnatura autorizata)






   Formular nr. 9



Model contestaţie pentru persoane juridice
						



Antet/contestator
………………………….


CONTESTAŢIE



Subscrisa ………………………….cu sediul în…………………cod unic de înregistrare…………………………reprezentată legal prin…………………………………în calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de ……….organizată de autoritatea contractantă ……………………………..având sediul în……………………………..
Contest decizia autorităţii contractante………………………………………pe care o consider nelegală.
Motivele care stau la baza contestaţiei sunt :
	în fapt…………………………………………..

în drept :……………………………………….
În sprijinul contestaţiei depun următoarele mijloace de probă ;
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..




Semnătura/ştampila 
                                             reprezentat legal
                                 		  (nume/prenume în clar)
















Formular nr. 10

                 BANCA
    ___________________
               (denumirea)



               SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE


Catre ___________________________________________
                              (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la contractul de achizitie publica ________________________________,
                                                                                                                                  (denumirea contractului)
incheiat intre __________________ , in calitate de contractant, si __________________, in calitate de beneficiar, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea beneficiarului, pana la concurenta sumei de _____________ reprezentand ______% din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie publica mai sus mentionat. Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fara nici o alta formalitate suplimentara din partea beneficiarului sau a contractantului.
Prezenta garantie este valabila pana la data de ____________________ .
In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.

Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____

             
          (semnatura autorizata)













Formular nr.11
                 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 ____________________, avand sediul inregistrat la ______________________,
                      (denumirea bancii)                                                                                             (adresa bancii)
ne obligam fata de _____________________________________ sa platim suma de
                                                           (denumirea autoritatii contractante) 
__________________________, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba
                    (in litere si in cifre)
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 _____________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate 
                                                  (denumirea/numele)
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 _____________ in ziua ______ luna ________ anul _____

             
          (semnatura autorizata)


























SECŢIUNEA IV

PROIECT CONTRACT DE FURNIZARE































CONTRACT DE FURNIZARE
NR. ________/________________
privind achiziţionarea de ……………………..

În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu rezultatul procedurii de cerere de oferte …… ....../.............., s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse,

Art. 1.  PARTILE CONTRACTANTE

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci............................................ în calitate de BENEFICIAR,

şi

S.C. .................................................................................S.R.L., cu sediul în ................., Strada  ......................, nr. ...., Bl....., sector ..., tel: ........., ................., fax:............., inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J.../........./............., cod de inregistrare RO ........., cont bancar nr. RO..........TREZ............XXX................ deschis la Trezoreria...................., prin reprezentant legal, dl..................... – director general, în calitate de FURNIZOR,


2. Definiţii 
2.1.  În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 
b. beneficiar şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către beneficiar, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze beneficiarului; 
e. servicii - serviciile aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract; 
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului; 
g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 - Camera Internaţională de Comerţ (CIC); 
i. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi; 
j. zi - zi lucrătoare; 



3. Interpretare 
3.1.  În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

4. Obiectul principal al contractului 
4.1. Furnizorul se obligă să livreze beneficiarului ………… , cod CPV …………, în cantitatea şi la preţurile prevăzute în Anexa la prezentul contract. 
4.2. Beneficiarul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul contract. 

5. Preţul contractului 
5.1. Preţul contractului, respectiv preţul produselor livrate, este de ................. lei, TVA inclus . 

6. Durata contractului 
6.1. Perioada de valabilitate a prezentului contract începe la data de ................ şi ia sfârşit la data de …….

7. Documentele contractului 
7.1. Documentele contractului sunt: 
	Anexa 1, ce conţine cantităţile previzionate şi preţurile acestora.

Anexa 2 - propunerea tehnică
Anexa 3 - propunerea financiară

8. Obligaţiile principale ale furnizorului 
8.1. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele prezentate în propunerea tehnică. 
8.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele, în cantităţile solicitate, în termen de maximum 72 ore de la lansarea comenzii transmisă de către beneficiar. .
8.3. Furnizorul se obligă să furnizeze tipurile de computere prevăzute în Anexă. 
8.4. Furnizorul se obligă să asigure transportul şi descărcarea produselor comandate, la sediul beneficiarului, în spaţiile indicate de acesta .

9. Obligaţiile principale ale beneficiarului 
9.1. Beneficiarul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit, la sediul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci. . 
9.2. Plata produselor se va efectua prin ordin de plată, în intervalul 24-31 al lunii. Factura înregistrată la sediul Beneficiarului va fi certificată în privinţa „realităţii, regularităţii şi legalităţii” de către responsabilul de contract şi confirmată cu „Bun de plată” de către Ordonatorul de Credite. 
9.3. In vederea efectuarii plăţii, factura va fi insotită de urmatoarele documente: proces verbal de recepţie. 

10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
10.1. În cazul în care, din vina sa, furnizorul nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,01% pe zi pentru fiecare zi de întârziere, din valoarea produselor nelivrate. 
10.2. În cazul în care beneficiarul nu îşi onorează obligaţiile de plată, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,01% pe zi pentru fiecare zi de întârziere, din valoarea produselor neachitate. 
10.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese. 
10.4. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 


11. Garanţia de bună execuţie a contractului 
11.1. Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului într-un procent de 5 % din valoarea contractului fără T.V.A., prin scrisoare de garanţie bancară,  în termen de 5 zile de la data semnării contractului.
11.2. În cazul în care furnizorul nu constituie garanţia de bună execuţie a contractului în termenul stabilit, contractul se consideră reziliat de drept.
11.3. Beneficiarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi îndeplineşte, nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, beneficiarul are obligaţia de a notifica acest lucru furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 
11.4. Beneficiarul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în cel mult 15 zile de la îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, la cererea scrisă a furnizorului, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. 

12. Recepţie, inspecţii şi teste 
12.1. Beneficiarul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile tehnice stabilite în propunerea tehnică. 
12.2. Recepţia produselor se va face la destinaţia finală a produselor, respectiv la sediul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci , în prezenţa delegatului furnizorului. 
12.3. Dacă vreunul din produsele verificate nu corespunde specificaţiilor din anexă, beneficiarul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului, de a înlocui produsele refuzate; 

13. Ambalare şi marcare 
13.1. Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, la manipularea din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală. 
13.2. Toate materialele de ambalare a produselor rămân în proprietatea beneficiarului. 
 
14. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 
14.1. Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la sediul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, str,Ion Ghica, nr.5, sector 3, Bucureşti,  respectând: 
a) termenul de livrare convenit,
b) termenul de valabilitate a contractului.
14.2. (1) În vederea livrării produselor, furnizorul are obligaţia de a contacta beneficiarul la numărul de telefon ........................ – pentru stabilirea cât mai exactă a datelor de livrare.
         (2) Furnizorul va transmite beneficiarului documentele care însoţesc produsele: factură, aviz de expediţie, certificat de calitate şi conformitate. 
14.3. Certificarea de către beneficiar a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după efectuarea recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia pe documentele emise de furnizor pentru livrare. 
14.4. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepţie a produselor. 

15. Ajustarea preţului contractului 
15.1. Preţul contractului nu poate fi modificat.     

16. Întârzieri în îndeplinirea contractului 
16.1. Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare atât în termenul de valabilitate a contractului, cât şi termenul stabilit la art. 8. 
16.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă termenul de livrare stabilit, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul beneficiarului de a solicita penalităţi furnizorului.


17. Cesiunea 
17.1. Furnizorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al beneficiarului. 
17.2. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract. 

18. Încetarea şi rezilierea contractului 
18.1. Contractul încetează:
a) prin acordul părţilor;
b) la expirarea duratei de valabilitate.
18.2. Părţile sunt îndreptăţite să procedeze la rezilierea contractului în următoarele situaţii:
a) neexecutarea de către una dintre părţi a obligaţiilor contractuale;
b) dacă în termen de 5 zile calendaristice de la data notificării intenţiei de amendare a contractului părţile nu ajung la o înţelegere comună în legătură cu modificarea şi/sau cu completarea acestuia.
18.3. Intentia de reziliere a contractului trebuie notificata celeilalte parti in termen de 5 zile calendaristice de la data exigibilitatii obligatiei neindeplinite.

19. Forţa majoră 
19.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
19.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
19.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
19.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
19.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 1 lună, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

20. Limba care guvernează contractul 
20.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 

21. Comunicări 
21.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris şi înregistrată atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 
21.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

22. Soluţionarea litigiilor 
22.1. Beneficiarul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
22.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, beneficiarul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din Bucureşti, România. 

23. Legea aplicabilă contractului 
23.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 








ALTE CLAUZE

24.1. In cazul schimbarii formei juridice/reorganizarii judiciare partile se obliga sa comunice, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la aceasta data, modul de preluare a obligatiilor contractuale reciproce. 
24.2. Dispozitiile prezentului contract se completeaza cu prevederile Codului comercial si ale Codului civil, precum si cu celelalte reglementari in vigoare.
24.3. Prezentul contract se poate modifica si/sau completa pe baza incheierii de acte aditionale, cu acordul ambelor parti.
24.4. Anexele nr. 1,2 şi 3 fac parte integrantă din contract.

Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte şi conţine ....... file.
FURNIZOR
S.C. …………………………………..SRL                          

 
BENEFICIAR
      		           



