Nr. înregistrare: 25/15.01.2019

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
Facultatea de Construcții și Instalații invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea
contractului de achiziție publică pentru “Servicii de mentenanță software gestionare școlaritate UMS”.
1. Informații generale
1.1 Achizitor
Denumirea:
Adresa:
Responsabil achiziție:

Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași
Facultatea de Construcții și Instalații
Iași, Str. Prof. dr. doc. D. Mangeron nr. 1
Ing. Cezar Herța
Telefon: 0745867222
Email: cherta@tcm.tuiasi.ro

1.2 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice
1.3 Depunerea ofertelor
Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro până pe data de 21.01.2019, ora 12:00 și vor
avea:
 denumirea: ”Servicii de mentenanță software gestionare școlaritate UMS” și
 codul CPV indicat la punctul 2.3 din Invitația de participare, publicată și pe site-ul universității
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice.
1.4 Modul de elaborare a ofertei
 Propunerea tehnico-financiară
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta să respecte în totalitate
cerințele prevăzute la punctul 2.3 din Invitația de participare și să furnizeze toate informațiile
solicitate cu privire la preț, precum şi la alte condiții financiare şi comerciale legate de obiectul
contractului de achiziție publică. Oferta trebuie să îndeplinească în totalitate specificaţiile tehnice
minime obligatorii, după cum au fost acestea stabilite la punctul 2.3.
 Prețul publicat va fi prețul fara TVA pentru o lună de abonament.
1.5 Prezentarea ofertei
Limba de redactare a ofertei:
Moneda în care este exprimat prețul contractului:
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:

Română
Lei
30 zile

2. Obiectul contractului
2.1 Tip contract:
Lucrări
☐;
Produse
Servicii

☐;
;

2.2 Denumire contract: „Servicii de mentenanță software gestionare școlaritate UMS”
2.3 Descrierea contractului:
Nr.
Cod CPV
Serviciu/Specificații tehnice minimale
Crt.
1 72260000- Servicii de mentenanță software UMS pe bază de abonament lunar, pe o perioadă de 12
5
luni începând cu data de 03.02.2019:
Descriere servicii:
1. Servicii de mentenanță:
 Actualizări legislative
 Actualizări de versiuni UMS
 Monitorizare periodică server
 monitorizarea parametrilor de conectivitate a serverului de aplicație la baza
de date;
 verificarea porturilor de conectare necesare utilizării aplicației;
 verificarea proceselor necesare aplicației UMS de la nivelul sistemului de
operare;
 verificarea funcționării scripturilor de replicare a bazei de date, dacă este
cazul, în scopul accesării corespunzătoare a Carnetului Online de Student;
 verificare aplicație backup baza de date.
 Verificarea periodică a aplicației backup a bazei de date
2. Servicii de asistență:
 suport on-line pentru utilizatorii UMS, în vederea rezolvării sesizărilor acestora
2.4 Termen de prestare: 12 luni începând cu data de 03.02.2019.
2.5 Sursa de finanțare: Finanțarea de bază – Facultatea de Construcții și Instalații
3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică:
Achiziție directă
4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare
Prețul cel mai scăzut.
5. Plata prețului contractului
Se va face lunar, prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 zile
de la recepția serviciilor, în baza facturii fiscale și a procesului verbal de recepție a serviciilor. Prețul
contractului nu se actualizează.
7. Anunț de atribuire
În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de internet
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunț de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii
contractului.
Întocmit,
Administrator șef facultate,
Ing. Cezar Herța

