
  

 

 
Asociația EcoLogic 
Baia Mare, str. Florilor, nr. 8/36 
Tel/fax: 0362 412 197; mobil: 0745 332 022, 0743 629 631 
E-mail: ecologic.rada@gmail.com, ecologic@email.ro    
 

 
Specificaţii tehnice și condiții pentru ofertanți 

 
 
1. Denumire proiect: 
 
Călătorește verde – cu emisii zero în destinația de ecoturism Mara-Cosău-Creasta Cocoșului 
 
2. Obiectul contractului: 
 
Dezvoltare aplicație pentru telefon mobil și pagina web, cu următoarele coduri CPV: 
 

 
 
  
 
 
 

 
3. Tipul contractului: contract de furnizare servicii; 
 
4. Procedura  de atribuire  aplicată:  achiziție competitivă simplificată conform  Ordinului Ministerului 
Fondurilor Europene nr.1120 din 15.10.2013; 
 
5. Criteriul de selecţie: oferta cu preţul total cel mai scazut, care satisface criteriile tehnice solicitate; 
 
6. Valoarea  estimată  a contractului: pentru  achiziţionarea serviciilor descrise mai jos este de  
28.337,85 Lei fără TVA (echivalentul a 6.333,33 EURO la cursul valutar de 4,4744 din data de 
12.02.2016); 
 
7. Specificații tehnice:  
 
7.1. Context 
 
In calitate de promotor, Asociaţia EcoLogic implementează proiectul „Călătorește verde – cu emisii zero 
în destinația de ecoturism Mara-Cosău-Creasta Cocoșului”, finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în 
cadrul Fondului ONG în România.  
Obeictivele proiectului prevăd: dezvoltarea unei oferte specifice de cicloturism, creșterea atractivității 
turistice a zonei pentru cicliști, stimularea mobilității sustenabile, reducerea emisiilor de carbon 
generate de activitățile turistice desfășurate de pensiuni.  

Nume serviciu Cod CPV 

Aplicație pentru telefon mobil 72262000-9 Servicii de dezvoltare 
software 

Pagină web 72413000-8 Servicii de proiectare de 
site-uri web 



 

 

Printre activitățile avute în vedere pentru atingerea acestor obiective, a fost prevăzută dezvoltarea 
unor materiale de informare și aplicații practice pentru turiști, printre care: aplicație de tip ghid turistic 
pentru telefoane mobile și secțiune de pagină web dedicată cicloturismului în destinație. 
 
7.2. Serviciile care fac obiectul acestui contract includ:  
 
7.2.1. Dezvoltarea unei aplicații de tip ghid turistic pentru telefonul mobil, cu hartă și informații 

bilingve (RO-EN) despre atracțiile și serviciile din zona destinației. 
 
Caracteristici tehnice ale aplicației: 
- va fi disponibilă pentru dispozitivele mobile care utilizează platformele Android si iOS 
- va permite utilizarea hărții detaliate a traseelor turistice 
- va permite opțiunea de ghid turistic 
- va permite utilizatorului crearea și configurarea traseului turistic dorit 
- va permite utilizatorului alegerea unui traseu predefinit 
- va conține atat trasee de bicicletă, cât și trasee pietonale și pentru autovehicule 
- va permite utilizatorului alegerea tipului de traseu 
- va permite coordonarea, localizarea si orientarea in timp real prin GPS, independent de conexiunea la 
internet, atat pentu traseele pietonale cat si al traseelor de biciclete 
- va permite localizarea si descrierea, sub formă de text bilingv (RO-EN) și imagini a obiectivelor 
turistice din traseul utilizat 
- va permite descărcarea și utilizarea atât pentru modul de folosire online, cât și offline 
 
Structura:  
I. Meniul Principal 
1. Ghid Turistic 
2. Download harta offline 
3. Despre noi 
4. Ieșire 

II.  Ghid turistic 

- Mod Pieton / Bicicletă 

- Continuare Traseu (Dacă utilizatorul a parasit scena traseului) 

-  Vizualizare Hartă (Harta fară niciun traseu stabilit. Conține obiectivele turistice) 

- Creează Traseu (Crearea traseului pe hartă, de la un punct inițial la un punct final, urmând 

obiectivele turistice selectate) 

- Traseu Predefinit (Traseu sugerat) 

III.  Ecranul traseului – Conține traseul stabilit, obiectivele turistice, localizarea, orientarea și 

coordonarea în timp real a utilizatorului pe hartă și o listă de butoane: 

-   Reconfigurare Traseu 

-  Inapoi la meniul principal 

-  Ieșire 
 
7.2.2. Proiectare secțiune de pagină web despre cicloturism  
 
Caracteristici ale secțiunii web: 
- va oferi informații cu privire la oferta de ciclotursim din destinație; 
- va permite introducerea informațiilor în limbile română și engleză; 
- va avea următoarea structură:  



 

 

1. Trasee 
2. Cazare pentru cicloturiști 
3. Închiriere biciclete 
4. Tururi 
5. Informații utile 
6. Mărturiile turiștilor 

 
8. Livrabile: 
 
Livrarea serviciilor descrise mai sus se efectuează în termen de max. 60 zile calendaristice de la 
semnarea contractului de achiziție. Livrarea se va face pe baza de proces verbal de predare-primire.  
 
9. Criterii de evaluare şi selecţie 
 
Ofertanţii trebuie să facă 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 
 
10. Capacitate tehnică şi/sau profesională: 
 
Ofertantul  trebuie  să  dovedească experiență profesională în domeniu prin prezentarea prestării 

de min. 1 serviciu similar. 

 
11. Prezentarea ofertei tehnice şi financiare: 
 
Scrisoare de înaintare – Anexa 1 
Formular de oferta – Anexa 2 

Oferta tehnică – Anexa 3 
Oferta financiară – Anexa 4 

Declarație privind experiența profesională – Anexa 5 
Documente doveditoare privind eligibilitatea si capacitatea firmei de exercitare a activității 
profesionale (cf art. 9. Criterii de evaluare şi selecţie) 
 
Prezentarea ofertei tehnice și financiare va trebui să permită identificarea cu ușurință a corespondenței 
cu prevederile specificațiilor tehnice din prezentul document. În acest sens, se solicită descrierea 
produselor cu prețuri aferente și alte informații considerate semnificative.  
 
12. Durata contractului: 60 de zile (calendaristice) de la data semnării contractului 
 
13. Locul de desfaşurare a activităţilor: 
 
La sediul ofertantului, la sediul Asociaţiei EcoLogic din Baia Mare și în teritoriul destinaţiei de ecoturism 
Mara – Cosău-Creasta Cocoșului. 



 

 

 

 
Specificaţiile tehnice  reprezintă cerinţe minime, prescripţii, caracteristici  de natură tehnică  ce permit 
descrierea serviciilor, în mod obiectiv, astfel  încât să corespundă necesităţii achizitorului. 
 
Ofertantul va prezenta o propunere detaliată în corelaţie cu specificațiile tehnice prezentate mai sus, 
astfel încât să permită comisiei de evaluare, identificarea cu ușurintă a corespondenței acestora cu cele 
ofertate. 
 
In cazul ofertantului castigător, oferta şi specificaţiile tehnice vor face parte integrantă din contract, sub 
forma de anexe, conform prevederilor Ordinului MFE nr 1120/2013.  
 
Întocmit, 
Rada Pavel 
Manager proiect 
 
 
 
Aprobat, 
Edita Pop 
Președinte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
ANEXA 1 
 
 
 
OFERTANTUL …….................……........................ (denumirea) 
Adresa: …………………………………......................... 
Telefon :…………………………………....................... 
Fax :……………………………………........................... 
E-mail: ……………………………………...................... 
 
 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 
Către: ASOCIAȚIA ECOLOGIC, adresa poștală: Str Florilor bl.8, ap 36, cod 430273, Baia Mare, jud. 
Maramures, Tel / fax:  0362412197, Mobil: 0743 629 631, 0745 332022 
 
Ca urmare a Invitatiei de ofertare nr. ………………... din data de ................., privind achiziția având ca 
obiect Dezvoltare aplicație pentru telefon mobil și pagina web 

 
Subsemnatul ……………………………........................................................, reprezentant legal/ împuternicit al 
operatorului economic ……………………………………………………………. 

 
transmitem alăturat coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând câte un exemplar original în limba 
română din următoarele documente: 
 
Scrisoare de înaintare – Anexa 1 
Formular de oferta – Anexa 2 
Oferta tehnică – Anexa 3 
Oferta financiară – Anexa 4 
Declarație privind experiența profesională – Anexa 5 
Documente doveditoare privind eligibilitatea si capacitatea firmei de exercitare a activității 
profesionale (cf art. 9. Criterii de evaluare şi selecţie) 
 
 
Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele dumneavoastră. 

 
 
Cu stimă, 

 
[Nume ofertant], 

 
Data completării: [ZZ.LL.AAAA] 

 
(numele, semnatura autorizata si stampila) 



 

 

 
 
ANEXA 2 
 
Operator economic,________________________ 
(denumirea/numele) 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 
 

Către: ASOCIAȚIA ECOLOGIC, adresa poștală: Str Florilor bl.8, ap 36, cod 430273, Baia Mare, jud. 
Maramures, Tel / fax:  0362412197, Mobil: 0743 629 631,  0745 332022 
 
Doamnelor/Domnilor, 

 
1. Examinând invitația primită si documentaţia de atribuire nr. ……………… din data .................................,  
privind  achiziţia având ca obiect Dezvoltare aplicație pentru telefon mobil și pagina web,  
subsemnatul ……………………..................................................... (numele şi prenumele în clar) reprezentant 
(legal/împuternicit) al ofertantului …………………....................………………………...............................................  
(denumirea/numele ofertantului)  
 
1. Ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în invitația mai sus menţionată, să 
furnizăm ……………........................................................................................ (denumirea obiectului 
achiziției) pentru suma de ………………………………………………............. (suma în litere și în cifre, precum şi 
moneda ofertei) plătibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugata în 
valoare de …………………………. (suma în litere si în cifre). 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele 
necesare în cadrul proiectului ………………………………….............................................…., în termenul 
solicitat de achizitor.  
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de …………………………zile (perioada 
în litere si în cifre) şi 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 aceasta oferta, împreuna cu 
comunicarea transmisa de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilita câștigătoare, vor 
constitui un contract angajant între noi. 
5. Înțelegem ca nu sunteți obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice alta oferta pe care 
o puteţi primi. 
 
Data completării ___________________ 
 
  ________________________________ (Numele si prenumele persoanei care semnează),  
în calitate de _________________________________legat autorizat să semnez 
(semnătură și ștampilă)  
 
 
oferta pentru şi în numele _________________________________  
(denumirea/numele ofertantului) 
 



 

 

 
ANEXA 3  
 
 

OFERTA TEHNICĂ 
 
 
Operator economic, 
________________________ 
(denumirea/numele) 
 
 
Denumirea achiziţiei: Dezvoltare aplicație pentru telefon mobil și pagina web 

Nr 
crt. 

Specificatiile cerute Conformitate Specificatii ofertate 

 . 
. 
 
Notă: se completează punct cu 
punct cerințele din specificațiile 
tehnice menționate în scrisoarea 
de intenție 

Confirmaţi 
conformitatea 
fiecărei caracteristici 
cerute 
in specificaţiile 
tehnice prin 
„DA” sau „NU”. 
Va rugam sa urmăriţi 
si 
clauzele generale 
referitoare 
la specificaţiile 
tehnice. 

Se indica 
denumirea si 
specificaţiile 
articolului oferit 
A se completa 
separat pentru 
fiecare articol. 
Va rugam sa 
urmăriţi clauzele 
referitoare la 
specificaţiile 
tehnice. 

    

 
 
Data : ……………………………[ZZ.LL.AAAA] 
 
(numele şi prenume)_______________________________, (semnătura şi ştampilă), in calitate de 
 
__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele 
 
____________________________________. 
(denumire/nume operator economic) 
 
ATENTIE: 
1. Informaţia inclusă trebuie să permită evaluatorilor o verificare exactă a cerințelor. 
2. Oferta trebuie să fie clară si detaliată pentru a permite evaluatorilor o comparare facilă între 
specificaţiile cerute și specificaţiile oferite. 
 
 
 
 



 

 

 

 
ANEXA 4 

 
OFERTA  FINANCIARĂ 

 
 
Operator economic, 
________________________ 
(denumirea/numele) 
 
Denumirea achiziţiei: Dezvoltare aplicație pentru telefon mobil și pagina web 
 

Nr. 
Crt. 

Denumirea produsului (obiectul contractului) Cantitate/ 
serviciu 

Preț total (lei)  
fără TVA / 

serviciu 

1 Aplicație pentru telefon mobil 1                 

2 Pagină web 1   

 Total lei fără TVA   

 Total lei cu TVA   

 
 
 
Data :……………………….[ZZ.LL.AAAA] 
 
(numele şi prenume)________________________________, (semnătura şi ştampilă), în calitate de 
 
__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
____________________________________ (denumire/nume operator economic) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXA 5 
 

Declarație privind experiența profesională 
 
 
 
Operator economic, 
________________________ 
(denumirea/numele) 
 
Denumirea achiziţiei: Dezvoltare aplicație pentru telefon mobil și pagina web 
 

 
 
Subsemnatul ……………………………........................................................, reprezentant legal/ împuternicit 
al operatorului economic ……………………………………………………………........, vă prezint experiența firmei 
legată de prestarea de servicii de dezvoltare software și proiectare site-uri web. 
(se menționează min. 1 serviciu, precizându-se anul, numele beneficiarului și denumirea activităților 
care au constituit obiectul acestui serviciu): 
 
 
Anul: ..................  
Beneficiar: .......................................................... Activitate:..................................................................... 
 
 
Anul: ..................  
Beneficiar: .......................................................... Activitate:..................................................................... 
 
 
Anul: ..................  
Beneficiar: .......................................................... Activitate:..................................................................... 
 
 
 
 
Data completării ........./………./2016 

Ofertant 
 
 
 
 
 
 
 


