Proiect Finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Conservarea speciilor şi habitatelor caracteristice bioregiunii stepice din zona Munţilor Măcin (PNMM, SPA Măcin –
Niculiţel, SCI Munţii Măcin)” COD PROIECT: SMIS-CSNR 17289

Nr. 397/POS/12.10.2011

Aprobat
Director parc
Ing. Viorel Roşca

ANUNŢ
RNP ROMSILVA – Administraţia Parcului Naţional Munţii Măcinului RA
În calitate de achizitor, anunţă demararea procedurii de achiziţie pentru atribuirea
contractului de Servicii de proiectare de site-uri WWW în cadrul Proiectului
„Conservarea speciilor şi habitatelor caracteristice bioregiunii stepice din zona Munţilor
Măcin (PNMM, SPA Măcin –Niculiţel, SCI Munţii Măcin)”, cod SMIS – CSNR 17289.
Denumire contract: "Dezvoltare site web PNMM"
Obiectul contractului: Dezvoltarea site-ului web a PNMM cu extensie pe aria de
implementare a proiectului (SCI Munţii Măcinului şi SPA Măcin – Niculiţel)
Valoarea estimată a achiziţiei (fără TVA): 20583.5 RON
Procedura aplicată: achiziţie directă cu selecţie de oferte.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: oferta cea mai avantajoasă din
punct de vedere economic.
Data limită pentru depunerea ofertelor: 24.10.2011, ora 1200
Data stabilită pentru deschiderea ofertelor: 24.10.2011, ora 1215
Modul de transmitere a ofertelor: la sediul RNP Romsilva – Administraţia Parcului
Naţional Munţii Măcinului RA, Strada 9 Mai, nr. 4 Bis, cod poştal 820026, Tulcea.
Documentaţia de atribuire se poate procura de la sediul Administraţiei Parcului
Naţional Munţii Măcinului din Municipiul Tulcea, Jud Tulcea, Str. 9 Mai nr. 4 bis, între
orele 09 :00 si 16 :00, tel./fax 0240 517 718, e-mail: parcmacin@gmail.com sau de pe
site: www.parcmacin.ro.
Persoana de contact : Guţoi Cristian - Responsabil achiziţii
Tel/Fax: 0240571012
Mobil: 0756830553

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA
ADMINISTRAŢIA PARCULUI NAŢIONAL MUNŢII
MĂCINULUI - RA
TULCEA, str. 9 Mai, nr. 4 bis Tel/Fax 0240/517718
parcmacin@gmail.com, www.parcmacin.ro

Proiect Finanţat prin Programul operational Sectorial Mediu Axa 4
“CONSERVAREA SPECIILOR ŞI HABITATELOR CARACTERISTICE BIOREGIUNII STEPICE DIN
ZONA MUNŢILOR MĂCIN (PNMM, SPA MĂCIN –NICULIŢEL, SCI MUN.ŢII MĂCIN)”
COD PROIECT: SMIS-CSNR 17289

Aprobat,
Director parc
Viorel Roşca

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE
Achiziţie de Servicii de proiectare de site-uri WWW
CPV 72413000-8

Dezvoltarea site-ului web a PNMM cu extensie pe aria de implementare a proiectului
(SCI Munţii Măcinului şi SPA Măcin – Niculiţel)

Întocmit
Responsabil achiziţii
Ing. Guţoi Cristian

Verificat
Manager proiect,
Biolog Bogdan Băjenaru
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1.FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

1.AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Denumire RNP Romsilva – Administraţia Parcului Naţional Munţii
Măcinului RA
Adresa Str. 9 Mai Nr. 4 bis, Tulcea
Contact Tel/Fax: 0240 517718
e-mail: parcmacin@gmail.com
web: www.parcmacin.ro

2.DESCRIERE CONTRACT

Denumire contract Dezvoltare site web PNMM
Obiectul contractului Va fi achiziţionat serviciul de elaborare a paginii web.
Pagina web îşi propune:
- promovarea biodiversităţii din Parcul Naţional
Munţii Macinului
- punerea în valoare a potenţialului turistic al zonei
- prezentarea activităţii Administraţiei Parcului
Naţional Munţii Măcinului
- descrierea zonelor de interes comunitar SCI Munţii
Măcinului şi SPA Măcin – Niculiţel

Valoare estimată (fără
20583.5 RON
TVA)
Durata contractului 2011-2013

3. CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE

Documente de calificare
şi selecţie Capacitatea economică şi financiară
• Fişa de informaţii generale (Formular 1)
Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
• Certificat de înregistrare emis de Oficiul
Registrului Comerţului semnat şi ştampilat,
conform cu originalul. Ofertantul trebuie sa aibă
înscris în certificatul de înregistrare activitatea
corespunzatoare codului CAEN supus licitatiei.
Situaţia personală a ofertantului
• Declaraţie privind neîncadrarea
prevăzute la art. 181. (Formular 2)

în

situaţiile

Capacitatea tehnică şi/sau profesională
• Declaraţie prin care Ofertantul să dovedească
faptul că, la elaborarea ofertei, a ţinut cont de
obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi
protecţia muncii, care există la nivel naţional, şi
că le va respecta pe parcursul îndeplinirii
contractului de furnizare. (Formular 3)
•

Lista principalelor activităţi prestate în ultimii 3
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•

•
•

ani. Va cuprinde valori, perioade de prestare,
beneficiari. (Formular 5)
Experienţa similară; ofertantul va face dovada prin
prezentarea
de
documente
edificatoare
(contracte, recomandări şi procese verbale de
recepţie) că a finalizat, în ultimii 3 ani împliniţi la
data termenului limită pentru depunerea ofertei, a
cel puţin 1 proiect de servicii de elaborare şi
mentenanta pentru portaluri/website-uri a carui
valoare sa fie de cel puţin 20 500 LEI. (Formular 6)
Declaraţie privind echipamentele tehnice din
dotare. (Formular 7)
Informaţii privind calificările şi experienţa
profesională a personalului din cadrul echipei de
proiect.
Cerinţe minime: membrii echipei au minim 3 ani
experienţă în activităţi aferente realizării şi
mentenanţei de site-uri web.
Pentru membrii propuşi se vor prezenta:
a) Curriculum vitae la care se vor ataşa copii
ale diplomelor de studii şi ale certificatelor
profesionale obţinute şi menţionate în CV.
b) Declaraţie de exclusivitate şi disponibilitate,
semnată în original de fiecare membru.

Recomandări din partea altor beneficiari:
Cerinţă minimă: o recomandare

4. PROCEDURA
Procedura aplicată Achiziţie directă cu selecţie de oferte
Criteriul de atribuire Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere
economic
Propunerea financiară Oferta are caracter ferm, preţul rămânând ferm pe toată
durata de îndeplinire a contractului. (Formular 4)
Propunerea tehnică Propunerea tehnică se va prezenta detaliat, în
conformitate cu cerinţele din prezentul caiet de sarcini.
Va conţine detalierea tehnologiilor ce vor fi folosite,
propunerea grafică, grafic cu termene de implementare
şi execuţie. (Formular 8)
Factori evaluare 1. Propunerea financiară - 40 puncte
2. Propunerea tehnică - 60 puncte
2.1 Design adaptat specificului beneficiarului - 20
puncte
2.2 Meniu de navigare uşor de utilizat - 20 puncte
2.3 respectare MIV POS Mediu - 10 puncte
2.4 termen de execuţie şi livrare a site-ului - 10
puncte
3

Metodologie de acordare Factorul 1 Punctajul pentru factorul de evaluare
a punctajului/algoritmul „Propunerea financiară" se acordă astfel:
de calcul
a) Pentru cel mai scăzut dintre preţuri se acordă
punctajul maxim alocat factorului de evaluare
respectiv 40 de puncte;
b) Pentru celelalte preţuri punctajul se acordă astfel:
P(n) = (preţminim /preţofertat ) x 40
unde,

P(n) - punctajul ofertei pentru factorul de
evaluare „preţ total";
Preţ minim - preţul cel mai mic ofertat;
Preţ ofertat - preţul ofertat de operatorul
economic pentru care se calculează punctajul

Factorul 2 Punctajul pentru factorul de evaluare
„Propunerea tehnică" se acordă astfel:
Factorul 2.1: se acordă punctajul maxim de 20
puncte pentru oferta cea mai avanatajoasă. Pentru
celelalte oferte se acordă un punctaj de la 0 la 19.
Factorul 2.2: se acordă punctajul maxim de 20
puncte pentru oferta cea mai avanatajoasă. Pentru
celelalte oferte se acordă un punctaj de la 0 la 19.
Factorul 2.3: se acordă punctajul maxim de 10
puncte pentru oferta cea mai avanatajoasă. Pentru
celelalte oferte se acordă un punctaj de la 0 la 9.
Factorul 2.4: termene de execuţie şi livrare a siteului
a) Pentru cel mai scurt termen de executie ofertat în
cadrul procedurii de atribuire se acordă numărui
maxim de puncte, respectiv 10 puncte;
b) Pentru celelalte termene de punere în funcţiune
punctajul se acordă astfel:
P(n) = (termen

minim

/ termen(n)) x 10,

unde,
P(n) - punctajul ofertei pentru factorul de
evaluare "termene de execuţie şi livrare"
termen minim - cel mai scurt termen de executie si
livrare ofertat;
termen(n) - termenul de executie si livrare
ofertat de operatorul economic pentru care se
calculează punctajul
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5. PREZENTAREA OFERTEI

Limba de redactare Ofertele vor fi prezentate în limba română
Valabilitatea ofertei Minim 60 zile
Oferta va contine
Documente de calificare
Propunerea tehnica
Propunerea financiara
Modul de prezentare
•
Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al
ofertei şi al documentelor care o însoţesc, în original.
•
Declaraţiile trebuie să fie semnate în original de
reprezentantul legal sau de persoana împuternicită să
angajeze ofertantul în contract.
•
Propunerea tehnică, propunerea financiară si
documentele de calificare se vor introduce în plicuri
distincte marcate corespunzător.
•
Ofertantul trebuie să sigileze originalul într-un plic
marcat cu adresa:
Administraţia Parcului Naţional
Munţii Măcinului
Str. 9 Mai Nr. 4 bis, Tulcea România,
şi cu inscripţia
A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 24.10.2011,
orele 1215
•
Nu se acceptă oferte alternative.
Depunerea ofertelor Ofertele se vor depune la sediului Autorităţii
contractante: Str. 9 Mai Nr. 4 bis, Tulcea, până la data de
24.10.2011, ora 1200.
Persoana care participă la şedinţa de deschidere a
ofertelor va prezenta o Împuternicire din partea
reprezentantului legal al ofertantului.
Ofertele depuse la o altă adresă şi după termenul de
depunere vor fi respinse.

Deschiderea ofertelor Ofertele vor fi deschise la sediul APNMM, str. 9 Mai, nr. 4
bis, Loc. Tulcea, în data de 24.10.2011 ora 1215

6.PRECIZÂRI PRIVIND CĂILE DE ATAC

Instituţia responsabilă Denumire: Consiliul Naţional pentru Soluţionarea
pentru soluţionarea Contestaţiilor
contestaţiilor Adresa Strada Stavropoleos nr.6, sector 3, Bucureşti, cod
poştal 030084, telefon 021.310.46.41, fax 021.310.46.42,
0218900745, e-mail office@cnsc.ro, adresă internet
http://www.cnsc.ro
Denumirea instanţei Curtea de Apel Constanţa, Secţia comercială, maritimă
competente pentru recurs şi fluvială, contencios administrativ şi fiscal
Strada Traian nr. 35C, Constanţa, cod poştal 900720,
telefon 0241/616003, 0241/606591, fax 0241/616003,
e-mail: ca.constanta@just.ro
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2. CAIET DE SARCINI
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi
prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de
către ofertant propunerea tehnică.
Denumirea serviciilor: Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) – cod
CPV 72413000-8
Serviciul de proiectare a paginii web va include următoarele:
a) Design website
b) Proiectare structura cu categorii şi subcategorii
c) modul galerie imagini
d) modul vizualizare harta turistică
e) motor de căutare intern
f) formular contact
g) expediere newsletter
h) sistem de administrare
i) statistici web
j) Optimizare SEO
k) Editare, găzduire şi mentenanţă în perioada contractuală.
Descrierea serviciilor ce vor fi prestate:

a) Design website
• fiecare pagină va avea un header reprezentativ pentru Parcul Naţional Munţii
Măcinului (nume parc, imagine)

• fiecare pagină va conţine: sigla PNMM, sigla RNP, elementele de identitate
vizuală ale proiectului şi butoanele aferente fiecărei categorii/subcategorii.

• culorile, fonturile vor fi stabilite de comun acord împreună cu Beneficiarul,

dar respectand manualul de identitate vizuală a programului. Ofertanţii
trebuie să prezinte în cadrul ofertei tehnice propunerea grafică în funcţie de
care se va realiza evaluarea. Se vor prezenta prin imagini toate secţiunile:
antet şi subsol pagină, pagina principală, meniu principal, meniu secundar,
pagini secundare, modul galerie imagini, sistem administrare etc.

b) Proiectare structura cu categorii şi subcategorii
•

website-ul va fi realizat în PHP şi nu va necesita instalarea de plugin-uri
suplimentare pentru browser; poate avea animaţii şi elemente Flash şi va fi
optimizat pentru timpul de încărcare;

•

Structura finală va fi stabilită împreună cu beneficiarul.

Va conţine următoarele categorii:
o Home
o Noutăţi
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Informaţii generale
Cadrul natural
Comunităţi
Activităţi ecologice
Turism
Galerie Imagini
Harţi
SPA Măcin-Niculiţel
SCI Munţii Măcinului
Proiect POS Mediu
Newsletter
Oaspeţi
Contact

c) modul galerie imagini:

• imaginile vor fi sortate pe categorii: peisaje, biodiversitate, comunităţi
• pentru fiecare imagine se vor afişa titlul şi autorul.
d) modul vizualizare harta
Vizualizarea hărţilor va permite:
• afişarea selectivă a traseelor şi a altor obiective precum: locuri de campare
şi popas, puncte de interes, vârfuri.
• mărire şi micşorare
• schimbare hartă fundal: harta fizică, harta zonării interne, etc.

e) motor de căutare intern
•

Website-ul va beneficia de un motor de cautare intern care va permite
căutarea avansata în tot conţinutul website-ului.

f) formular contact pentru pagina oaspeţi
•

Va permite postarea mesajelor vizitatorilor. Formularul va conţine
următoarele: nume, email, pagina web(opţional), mesaj, verficare
antispam. Modulul de administrare a site-ului va permite ştergerea
selectivă a mesajelor afişate.

g) expediere newsletter
•

Secţiunea “NEWSLETTER” va permite utilizatorilor sa se inregistreze
folosind adresa de email.

•

Va fi inclus un sistem de management pentru adăugare, editare, ştergere,
trimitere newsletter. Newsletterul va permite trimiterea de emailuri
personalizate sau de newslettere automate cu ultimele stiri, noutati. Va fi
optimizat astfel incat emailurile sa nu fie considerate spam.

h) sistem de administrare
•

Site-ul va beneficia de un sistem de administrare prin care se va actualiza
informaţia (creare, editare, ştergere pagini) si se pot uploada documente,
imagini sau fisiere video.
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i) statistici web
•

Site-ul va avea implementat un contor de trafic. Se vor crea rapoarte care
vor conţine cel puţin: numarul de vizitatori unici, numărul vizitatorilor care
au revenit, cele mai vizitate pagini, ţara de proveninţă a
vizitatorilor/oraşul pentru vizitatori din România.

j) Optimizare SEO pentru principalele motoare de căutare (Google, Bing, Yahoo
etc.)

k) Editare, găzduire şi mentenanţă pe perioada contractului.
•

În perioada contractuală beneficiarul va asigura informaţia(text, imagini,
fişiere) pentru realizarea site-ului. Crearea şi editarea paginilor va reveni
furnizorului. În acest sens se vor stabili după încheierea contractului câte o
persoană responsabilă cu această sarcină din partea fiecărei părţi.

•

Site-ul va avea două versiuni: în limba română şi în limba engleză.
Ofertantul va asigura traducerea informaţiei în limba engleză.

•

Găzduirea site-ului în perioada contractuală va ţine cont de resursele
necesare site-ului pentru vizitarea site-ului în condiţii optime.

Etapele definitivării site-ului sunt descrise în continuare:
Perioada
Încheierea
contractului
15 decembrie
2011

Descrierea etapelor
•
•
•

•
Ianuarie 2012
Martie 2012

•
•

aprilie 2012septembrie
2012

•
•
•

octombrie
2012decembrie
2013

Se va stabili cu APNMM design-ul final.
Se vor crea categoriile si subcategoriile site-ului
Se vor edita paginile pentru prezentarea Parcului
Naţional Munţii Măcinului şi pagina de prezentare a
proiectului, varianta în limba română, cu galerie
imagini.
Site-ul se va afla pe un server de proba pentru
verificare
Se vor edita secţiunile SCI şi SPA
Se vor definitiva secţiunile pentru vizualizare harta
turistică şi expediere newsletter.

Site-ul va înlocui site-ul actual www.parcmacin.ro
Va fi editată varianta în limba engleză a site-ului
Categoriile Home, Noutăţi, Newsletter, Galerie
foto, Contact vor fi actualizate permanent la
solicitarea beneficiarului.
Mentenanţă. Se va actualiza informaţia şi vor fi
remediate toate problemele ce intervin şi corespund
cerinţelor caietului de sarcini.
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