
  

 

 
Asociația EcoLogic 
Baia Mare, str. Florilor, nr. 8/36 
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INVITAȚIE 
RO2014_C3_ 042/ 3. din data de 16.02.2016 

În vederea depunerii unei oferte pentru achiziția Dezvoltare aplicație pentru telefon mobil și pagina 
web necesare în cadrul proiectului  “Călătorește verde – cu emisii zero în destinația de ecoturism Mara-

Cosău-Creasta Cocoșului” 
 
Asociația EcoLogic vă invită să depuneți ofertă în vederea achiziției Dezvoltare aplicație pentru telefon 
mobil și pagina web, necesare în cadrul proiectului “Călătorește verde – cu emisii zero în destinația de 
ecoturism Mara-Cosău-Creasta Cocoșului”, finanțat prin fondul ONG in Romania, Mecanismul Financiar 
al Spațiului Economic European 2009-2014. 
 
 
 

1.  
 
 

DATE PRIVIND ACHIZITORUL ASOCIAȚIA  ECOLOGIC 
str Florilor bl.8, ap 36 , cod 430273  
Loc. Baia Mare , jud. Maramures 
Tel / fax:  0362 412 197,  
Mobil: 0743 629 631, 0745 332022 
E-mail: ecologic.rada@gmail.com, editp@nvn.ro  
 

2.  
 

OBIECTUL CONTRACTULUI Dezvoltare aplicație pentru telefon mobil și pagina 
web 

3.  
 

VALOAREA ESTIMATĂ A 
CONTRACTULUI 

Valoarea totală a contractului este de 28.337,85 Lei 
fără TVA  
Valoarea defalcată pe servicii : 

1. Aplicație pentru telefon mobil – 23.863,45 lei 
(fără TVA) 
2. Pagină web  – 4.474,4 lei (fără TVA) 

 

4. 
 
 

CANTITĂȚI 1 aplicație pentru telefon mobil 
1 pagină web 

5. 
 
 

DATE PRIVIND PROCEDURA DE 
ATRIBUIRE 

Achiziție competitivă simplificată – în conformitate cu 
Ordinul nr. 1120/2013 privind aprobarea Procedurii 
simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul 
proiectelor finanţate din instrumente structurale, 
obiectivul “Convergenţă”, precum şi în cadrul 
proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE 
şi norvegian pentru atribuirea contractelor de 
furnizare, servicii sau lucrări (Ordinul MFE nr. 



 

 

1120/2013). 
 

6.  
 
 

CRITERII DE ELIGIBILITATE ŞI 
CAPACITATEA OPERATORULUI 
ECONOMIC 

Dovada capacității de exercitare a activității 
profesionale prin anexarea: 
 - Certificatului constatator eliberat de Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă instanţa 
competentă, sau documente statutare cu hotărâri 
judecătorești corespunzătoare pentru alte forme de 
organizare, în xerocopie certificată pentru 
conformitate cu originalul cu semnătură şi ştampilă 
din partea ofertantului, din care să rezulte adresa 
actuală şi obiectul de activitate al societăţii. 
- Certificatului de înregistrare fiscală eliberat de Oficiul 
Registrului Comerţului, în xerocopie certificată pentru 
conformitate cu originalul, cu semnătură şi ştampilă 
din partea ofertantului 
 
Experiență specifică: 
Experiență specifică: 
 Ofertantul va trebui sa facă dovada experienței 
anterioare similare prin participarea la realizarea a 
minim 1 serviciu de dezvoltare software și proiectare 
site-uri web 

7. 
 
 

SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE 
SERVICIILOR CE URMEAZĂ A FI 
ACHIZIȚIONATE 

Serviciile care fac obiectul contractului vor include 
următoarele caracteristici: 

1. Aplicație de tip ghid turistic pentru telefonul 
mobil, cu hartă și informații bilingve (RO-EN) despre 
atracțiile și serviciile din zona destinației. Aplicația va 
fi disponibilă pentru dispozitivele mobile care 
utilizează platformele Android si iOS și va permite 
coordonarea, localizarea si orientarea utilizatorului in 
timp real prin GPS, independent de conexiunea la 
internet; (detalii în Specificațiile tehnice) 

2. Secțiune de pagină web care va oferi 
informații bilingve (RO-EN) despre oferta de 
cicloturism din destinație, conform structurii descrise 
în Specificațiile tehnice. 

8. 
 
 

OFERTA TEHNICĂ Elementele ofertei tehnice se vor prezenta detaliat şi 
complet în corelaţie cu Specificațiile tehnice.  
Oferta trebuie semnată şi ştampilată de către 
furnizorul/prestatorul care participă la procesul de 
achiziţie.  
Formular anexat documentului cu specificații tehnice. 

9.  
 
 

OFERTA FINANCIARĂ Oferta financiară va fi exprimată ferm în lei, defalcat, 
conform livrabilelor prevazute în oferta tehnică. Se va 
specifica dacă suma include TVA.  
Oferta trebuie să fie semnată şi ştampilată de către 
furnizorul/prestatorul care participă la procesul de 
achiziţie.  
Formular anexat documentului cu specificații tehnice. 



 

 

10. 
 
 
 

TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A 
OFERTELOR 

25.02.2016, ora 12:00 

11. 
 

ADRESA LA CARE SE TRIMIT OFERTELE 
SI MODUL DE PREZENTARE A 
ACESTORA 

ASOCIAȚIA  ECOLOGIC 
Str. Florilor , bloc 8, ap. 36 , cod 430232 
Loc. Baia Mare , jud. Maramures 
 
1 exemplar, tipărit – format  A4, trimis sau depus în 
plic sigilat 
 

12. 
 
 

PERSOANĂ DE CONTACT Rada Pavel – manager proiect,  
ecologic.rada@gmail.com 

13. 
 
 

LIMBA ÎN CARE TREBUIE SĂ FIE 
REDACTATE OFERTELE 

română 

14. 
 
 

PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI 60 zile 

15. 
 
 

DATA, ORA ȘI LOCUL DESCHIDERII 
OFERTELOR 

25.02.2016, ora 13:00 

 DATA LIMITĂ PENTRU SOLICITAREA DE 
CLARIFICĂRI 

19.02.2016, ora 15:00 

 FINANȚAREA ACHIZIȚIEI Achiziție realizată în cadrul proiectului „Călătorește 
verde – cu emisii zero în destinația de ecoturism 
Mara-Cosău-Creasta Cocoșului”, finanţat prin Fondul 
ONG în România, Mecanismul Financiar al Spațiului 
Economic European 2009 – 2014 

 CRITERIUL DE ATRIBUIRE A 
CONTRACTULUI 

Oferta cu prețul cel mai mic din prețul total al 
contractului și care corespunde, dpdv tehnic cu 
solicitările prevăzute în Specificațiile tehnice   
 

 
BAIA MARE        Manager proiect, 
16.02.2016 Rada Pavel 
 
 


