DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA
“Sistem informatic integrat hardware/software pentru intreprinderea
simulata de tip hotel-restaurant”
Achizitor
Titlul proiectului
POSDRU
Nr. contract de finantare
Calitatea achizitorului in
cadrul proiectului

Universitatea Spiru Haret
Intreprinderea simulata: O punte intre scoala si piata muncii
POSDRU/161/2.1/G/134465
Beneficiar

1.Informatii generale
1.1. Achizitor
Denumire: Universitatea Spiru Haret
Adresa: Unirii nr 32-34 (sediul Facultatii de Management Financiar Contabil Constanta)
Localitate:
Cod poştal:
Ţara:
Constanta
900532
România
Persoana de contact:
Telefon:
În atenţia: Niculae Cristian, Responsabil achiziţii
0241/541491
0241/541490
E-mail: niculae_cristian63@yahoo.com
Fax: 0241/541491
Adresa de internet (de unde se poate descărca documentaţia de atribuire), dacă este cazul: www.ishoreca.ro

1.2.
a) Termen limita de depunere a ofertelor (data si ora): 24.07.2014 / ora 16
b)Adresa unde se primesc ofertele: Str. Unirii nr. 32-34, Constanta, Romania
Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor stabilite in documentatia de atribuire
si in anuntul de atribuire a contractului de achizitie sau depusa la alta locatie decat cea specificata nu
va fi luata in considerare de achizitor, acestea fiind pastrate la sediul achizitorului nedeschise.

2. Obiectul contractului de achizitie
2.1. Descriere
2.1.1.Denumire contract: Sistem informatic integrat hardware/software pentru intreprinderea simulata
de tip hotel-restaurant
2.1.2. Descriere produse :









13 calculatoare desktop,
2 laptop-uri,
15 licente Microsoft Office,
15 licente Windows,
15 licente antivirus,
1 router,
2 switch-uri,
1 videoproiector,







1 ecran proiectie,
2 x case de marcat,
1 x monitor touchscreen,
sistem informatic pentru hotel-restaurant.

2.1.3. Denumire contract si locatia lucrarii, locul de livrare sau prestare


□
□
□

(a) Lucrări
□
Execuţie
□
Proiectare şi execuţie
□
Realizare prin orice mijloace
corespunzătoare cerinţelor
specificate de autoritate
contractantă
□
Principala locaţie a lucrării

(b) Produse
Cumpărare
Leasing
Închiriere
Cumpărare în rate

_______________________
Cod CPV

Cod CPV: 30231320-6,
302131-6, 3021300000,
30142200-8, 48912500-1,
382652120-7, 48443

Principalul loc de livrare
sediul achizitorului.

2.1.4. Durata contractului de achiziţie publică
ani
□□
luni □□

(c) Servicii
□
Categoria serviciului
2A
□
2B
□
(Se specifică din care categorie de
servicii aparţine obiectul contractului:
fie din Anexa 2A, fie din Anexa 2B)
Principalul loc de prestare

__________________
Cod CPV

17 luni de la atribuirea contractului

3. Informatii detaliate cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei
castigatoare
Pretul cel mai scazut

X

Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic

4. Prezentarea ofertei
Limba română.

4.1) Limba de redactare a ofertei

În plus, orice corespondenţă şi documente legate de
procedura de atribuire transmise între ofertant şi achizitor
trebuie să fie în limba română.
Documentele emise în altă limbă vor fi însoţite de traducerea
autorizată în limba română.
4.2) Moneda

Lei//euro/USD

4.3) Perioada de valabilitate a ofertei

15 de zile de la data depunerii ofertei. În situaţii
excepţionale, comisia de achizitie poate solicita acordul
ofertanţilor de extindere a perioadei de valabilitate a ofertei.
Cererea şi răspunsurile vor fi făcute în scris. Ofertantul poate
refuza această cerere. Un ofertant care acceptă cererea de

extindere a valabilităţii ofertei nu-şi poate modifica oferta.
4.4) Modul de prezentare a ofertei tehnice si
financiare

Propunere tehnica/financiara
Ofertantul va prezenta propunerea sa tehnică în funcţie de
solicitările din caietul de sarcini. Prin specificatiile propuse,
ofertantul va demonstra corespondenţa propunerii tehnice cu
specificaţiile din caietul de sarcini.
Ofertanţii care participă la procedura de atribuire înţeleg să
ofere numai produse care să îndeplinească specificaţiile
tehnice minime specificate în caietul de sarcini.
Propunerea tehnică se întocmeşte astfel încât procesul de
evaluare şi informaţiile cuprinse în aceasta să permită
identificarea facilă a corespondenţei cu specificaţiile tehnice
minime din caietul de sarcini.
Oferta va contine atat propunerea tehnica cat si propunerea
financiara, specificandu-se preturile unitare pentru fiecare
produs.
Oferta trebuie sa contina date de identificare a ofertantului:
Nume ofertant, date de identificare fiscala (cod unic de
inregistrare la Registrul Comertului, cod fiscal), adresa,
telefon/fax, email), sa fie inregistrata, datata si semnata.
Preţul ofertat se va exprima în lei/euro/USD la curs BNR.
Plata preţului contractului se va face prin virament bancar în
in functie de fondurile provenite din cererile de rambursare,
cu respectarea art. 36 din O.U.G. nr. 34/2006 cu completarile
ulterioare.
Furnizorul va asigura garantie pentru produse pe toata
perioada contractului inclusiv prin personal specializat.
Data limită de depunere a ofertelor
24.07.2014 ora 16

4.5) Posibilitatea retragerii sau modificării
ofertei

Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage
oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea
ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens.
În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări în
oferta deja depusă, acesta are obligaţia de a asigura primirea
şi înregistrarea modificărilor respective de către autoritatea
contractantă până la data limită pentru depunerea ofertelor.
Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificările trebuie
prezentate în conformitate cu prevederile de la sectiunea 4,
cu amendamentul că pe plicul exterior se va marca, în mod

obligatoriu, şi inscripţia "MODIFICĂRI".
Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica
oferta după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor,
sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică.
Oferta care este depusă / transmisă la o altă adresă a
achizitorului decât cea stabilită în anunţul de participare ori
care este primită de către achizitor după expirarea datei
limită pentru depunere se returnează nedeschisă.
Nu se acceptă oferte alternative.
Oferta se va putea depune prin poştă / curier / email sau
direct la sediul achizitorului.
Neprezentarea propunerii tehnice şi / sau financiare are ca
efect descalificarea ofertantului.
4.6) Informatii privind termenele privind
livrarea bunurilor

Termenul de livrare al materialelor:
Maxim 15 zile dupa semnarea contractului si emiterea notei
de comanda.

4.7) Modalitati de contestare a deciziei
achizitorului de atribuire a contractului de
achizitie si de solutionare a contestatiei

Orice participant la procedura de achizitie, care se considera
vatamat, poate contesta rezultatul acestei proceduri. In acest
caz, se vor aplica prevederile OG. 34/2006 cu modificarile
ulterioare, cap. IX Solutionarea contestatiilor.

4.8) Clauzele contractuale obligatorii,
inclusiv conditiile de actualizare/modificare
a pretului contractului de achizitie

Pentru produsele livrate, plăţile datorate de achizitor
furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiara,
anexă la contract.
Preţul contractului este ferm în lei/euro/USD curs BNR.
Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii
contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului,
prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe
care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi
care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului

4.9) Deschiderea ofertelor

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor:
25.07.2014, ORA 10:00
la sediul Universitatii Spiru Haret, Facultatea de
Management Financiar Contabil, Constanta

Specificatii tehnice: Echipamente hardware
Denumire produs

Calculator desktop

Cantitate
Caracteristici

12 buc













statie de lucru
carcasa Small form factor
procesor: minim 2GHZ
memorie: minim 1GB
hard disk : minim 500GB
Unitate optica : dvd - rw
sistem de operare: minim Windows 7 Pro
tastatura acelasi brand ca statia de lucru
mouse acelasi brand ca statia de lucru
porturi USB 3.0, porturi USB 2.0
interfata de retea: min 10MB/s

Denumire produs

Monitor calculator

Cantitate

12 buc

Caracteristici








monitor LED
display: min 17 “
rezolutie min 1366 x 768
timp raspuns min 5ms
acelasi brand ca statia de lucru
IESIRI: VGA,DVI

Denumire produs

Calculator desktop All-in-one

Cantitate

1buc

Caracteristici












Denumire produs

Laptop

Cantitate
Caracteristici

2 buc





procesor: minim 2GHZ
memorie: minim 1GB
hard disk : minim 500GB
Unitate optica : dvd - rw
sistem de operare: minim Windows 7 Pro
tastatura acelasi brand ca statia de lucru
mouse acelasi brand ca statia de lucru
porturi USB 3.0, porturi USB 2.0
1x Headphone si 1x Microphone, boxe 2x2w, Card reader, WiFi
Bluetooth, Gigabit Ethernet
Sistem de operare Windows 8

notebook
display: minim 14”
procesor: minim 2GHZ
memorie: minim 1GB










hard disk : minim 250GB
fingerprint sensor
baterie 6 cell
Unitate optica : dvd- rw
sistem de operare: minim Windows 7 Pro
port USB 3.0, port USB 2.0
interfata de retea: 10/100 MB/s
Sistem de operare Windows 8

Denumire produs

Casa marcat

Cantitate
Caracteristici

2 buc





minim 2000 articole
jurnal electronic: minim 100 vanzari
tip taxe: tva minim 4 grupe
mode de plata: numerar, card, in valuta alternativa (EUR), tichet

Denumire produs

Monitor touch-screen

Cantitate
Caracteristici

1 buc





touch screen
display minim 18’’
IESIRI: VGA,HDMI,USB, audio
timp de raspuns: minim 2ms

Denumire produs

Ecran proiectie

Cantitate
Caracteristici

1 buc
 ecran de proiectie cu montare pe perete
 minim 180x180

Denumire produs

Videoproiector

Cantitate
Caracteristici

1 buc







Denumire produs

Router

videoproiector
luminozitate: 2500 lumen
Rezolutie: xga,1024
USB 2.0 tip B, RS-232C, Interfaţă Ethernet (100 Base-TX/10
Base-T), Intrare VGA (2x), Ieşire VGA, Intrare HDMI, Intrare
semnal compus, Intrare componentă (2x), Intrare S-Video,
Intrare RGB (2x), Ieşire audio mini-jack stereo, Intrare audio
mini-jack stereo (2x),
geanta
telecomanda

Cantitate
Caracteristici

1 buc





Denumire produs

Switch

Cantitate
Caracteristici

2 buc
 Switch 8 Port,
 10/100Mbps N-Way , Auto-MDI/MDI-X, Auto-negociation,
Non Blocking

Denumire produs

Sistem de operare Windows 8

Cantitate
Denumire produs

12 buc
Microsoft Office

Cantitate
Caracteristici

15 buc
 Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access si
Publisher
Antivirus

Denumire produs
Cantitate

15 buc









Standard: Wi-Fi 802.11 b, 802.11 g
Porturi :LAN10/100 Mbit/s Full Duplex (4), port WAN
Antena: minim 1 externa
Securitate: Firewall, Filtrare adrese MAC, WEP 64/128 bit,
WPA, WPA2

Antivirus
Antispyware
Anti-Phishing
Gamer Mode
Social Media Scanner
Exploit Blocker
Advanced Memory Scanner
Device Control

Specificatii tehnice: Sistem informatic hotel-restaurant
Denumire produs

Sistem informatic hotel-restaurant

Cantitate

1 buc

Caracteristici





Contabilitate - Permite efectuarea operatiunilor contabile de baza
(introducere de facturi, prelucrarea de extrase bancare si registre de
casa) si realizeaza centralizarea datelor in rapoartele contabile
obligatorii(Jurnalul de note, Balante de verificare etc...). Folosind
modulul de contabilitate puteti genera declaratiile 100, 300, 394 si
bilantul in format electronic. Modulul de contablitate permite
preluarea automata a notelor generate de toate celelalte module.
Gestiune - inregistrarea documentelor primare (niruri, bonuri de

consum, editarea de facturi, editarea de avize, npr, bonuri de
transfer) si obtinerea de rapoarte aferente stocurilor (liste de stoc,
balante de miscari, fise de magazie etc.). Toate aceste operatiuni se
vor regasi in forma sintetica in programul de contabilitate pana la
nivel de balanta mare in mod automat, fara a necesita nici o alta
operatiune suplimentara.
 Imobilizari - este modulul ce permite evidenta analitica a mijloacelor
fixe si a operatiunilor din acest sector (reevaluari, achizitii, vanzari,
casari etc). Nota contabila de amortizare lunara se transfera automat
in contabilitate.
 Obiecte de inventar - Darea in consum prin Bon de Consum din
modulul de Gestiuni a obiectelor de inventar (303.X) genereaza pe
langa nota de cheltuiala aferenta si transferul obiectului de inventar in
evidenta extracontabila (8035.X). Din acest modul putem obtine
listele de inventariere a obiectelor de inventar date in consum precum
si efectuarea operatiilor asupra acestora (casare, vanzare etc.).
 Productie in baza retetarelor - adresat in special societatilor ce
activeaza in domeniul alimentatiei publice, permite realizarea
consumului normat pe baza retetarului si a Z-tului zilnic preluat din
casa de marcat.
Resurse umane
 Este o aplicaţie destinată departamentului de resurse umane din
cadrul societaţii dumneavoastră.
 Programul permite atât evidenţa salariaţilor cât şi calculul diferitelor
tipuri de concedii (medicale sau de odihnă), întocmirea declaraţiilor
către instituţiile abilitate ale statului şi transmiterea on-line a acestor
declaraţii (ReviSal, declaratia 112).
Aplicatie pentru restaurante:
 Contine 3 module functionale: front office, back office si portalul
informativ. Este compatibila cu aplicatia de contabilitate, oferind
astfel posibilitatea efectuarii contabilitatii primare, urmarirea
consumurilor in baza retetarelor, intocmirea fise de magazie, stocuri,
etc.
Modulul BackOffice permite configurarea utilizatorilor, configurarea
locatiilor si meselor, precum si definirea categoriilor de produse si
stabilirea preturilor. Puteti tot de aici sa va definiti diverse promotii
(gen happy Hour) sau sa va formati un club de membrii carora pe baza
cardurilor de membru sa le acordati reduceri pentru fidelizare.
In FrontOffice se face operarea efectiva ce permite incarcarea
comenzilor pe mese, transmiterea acestora catre punctele de
realizare (bucatarie, bar) si emiterea notei de plata si a bonului fiscal.
Portalul care permite vizualizarea in timp real a vanzarilor efectuate si
repartitia acestora pe ospatari si ore pentru o cat mai buna distributie
a acestora in cadrul turelor.
Aplicatie pentru FastFood:
 o aplicatie "point of sale", dedicata autoservirilor si unitatilor tip
fastfood. Beneficiaza de o interfata intuitiva, pentru o cat mai rapida
vanzare si de acces la un portal pentru ca administratorul sa poata
urmarii vanzarile in timp real. Lista de preturi precum si distribuirea
produselor in categorii este pe deplin configurabila de catre
administrator cu ajutorul ManageruluiFastFood. Va puteti defini mai

multi utilizatori si puteti urmari vanzarile pe ture.
Aplicatia poate emite note de plata, comenzi catre fiecare sectie de
productie, rapoarte centralizate pentru vanzarile efectuate cat si o
evidenta clara a produselor plecate cu titlu de protocol.
Fiind compatibila cu aplicatia de contabilitate , puteti transmite
vanzarile catre contabilitate in timp real si folosind capacitatile
aplicatiei de contabilitate puteti intocmii atat evidenta primara cat si
cea generala mult mai usor.
 Aplicatie destinata vazarii pe baza codurilor de bare si a cantarelor
electronice programabile. Programul beneficiaza de o interfata de
vanzare simpla, stabila si intuitiva, pentru o viteza sporita la vanzare.
100 % compatibil cu programul de contabilitate si gestiune permite
preluarea vanzarilor zilnice in contabilitate si tinerea stocurilor.
Vanzarile sunt urmaribile atat pe ture cat si pe fiecare casier in parte.
 Urmarirea vanzarilor in timp real se poate face folosind portalul, pus
la dispozitie gratuit cand achizitionati aplicatia, sau folosind modulul
BackOffice.
Aplicatie management hotel
 Vizualizari configurabile Rezervari, Cazari, Mentenanta si Statusuri
camere in diferite forme grafice sugestive: Diagrama zi, TimeLine si
Lista documente.
 Check-in si Check-out individual si de grup, Check-in imediat si
rezervari individuale si de grup.
 Housekeeping cu generare automata de foi de lucru si actualizarea
manuala sau online, de pe un terminal mobil - de catre menajera, a
statusurilor camerelor: necesita curatenie, se face curat, pregatita,
...etc.
 Prezentare camere cu fotografii, descrieri, statusuri, disponibilitati

Manager proiect

Responsabil achizitii publice

Claudiu Chiru

Cristian Niculae

