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APROBAT,

DIRECTOR EXECUTIV 
PANCU EUGEN

CAIET DE SARCINI

Servicii de informare legislativă

I. INFORMATII GENERALE
   1.1.  AUTORITATEA CONTRACTANTA -  POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI PIATRA
NEAMT,  cu  sediul  in  Piatra  Neamt,  Aleea  Viforului,  nr.14,  Bl.D1,  Jud.Neamt,  tel.0233/231300,
fax.0233/231300,  codul  fiscal  28333897,  cont  IBAN  nr.RO43TREZ24A610304203030X  deschis  la
Trezoreria Piatra Neamt, reprezentata legal prin domnul Pancu Eugen - Director Executiv

1.2. DENUMIRE ACHIZITIE – Servicii de informare legislativă

 1.3. OBIECTUL ACHIZITIEI -
        Obiectul achizitiei il constituie achizitionarea de  servicii  de informare legislativa pentru 14 
utilizatori cu acces on- line cu conditia ca sistemul informatic sa permita vizualizarea simultana a 
continutului legislativ de catre toti utilizatori.

       Cod CPV: 75111200-9 „ Servicii legislative”
II. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA ACHIZITIEI 
      Scopul achizitionarii serviciilor legislative este a se asigura accesul  pentru consultarea unei baze de
date legislativa actualizata la zi.
1II. CERINŢE PENTRU OFERTANT
3.1  Furnizorul, în calitate de realizator, licenţiază, livrează, asigură mentenanţa şi lasă în exploatarea
Achizitorului produsul  de informare legislativa cu următoarele module:
-  Legislatie si jurisprudenta nationala;
-  Legislatie si jurisprudenta comunitara, în varianta: on line.
3.2 Furnizorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în oferta sa. 
3.3 În calitate de realizator, furnizorul asigură mentenanţa (actualizarea cu noi date) şi anume:

- introduce noile acte normative naţionale si comunitare, zilnic;
- realizează formele consolidate (actualizate), în 1 - 3 zile de la data modificării acestora, funcţie

de volumul de modificări asupra actului;
- introduce zilnic practica instanţelor, cu prioritate a soluţiilor conform noilor coduri.

3.4 Asigura kit-ul aplicaţiei, gratuit în cazul descărcării de pe server furnizor. 
     3.5 Acordă asistenţă privind utilizarea sau tehnică, GRATUIT, de luni - vineri, între 8 - 16.
     3.6 În caz de incident tehnic asigură asistenţă/accesarea de pe alt portal.
     3.7 Oferă GRATUIT noile versiuni ale programului pe perioada contractului.
      3.8 Furnizorul este raspunzator in mod exclusiv de indeplinirea obligatiilor prevazute in legislatia in

vigoare cu privire la protectia datelor cu caracter personal si libera circulatiei a acestor date.
      3.9 Serviciul trebuie sa cuprinda si o componenta de notificare prin e-mail cu privire la modificarile din

domeniul legislativ
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     3.10 Serviciul va permite vizualizarea simultana a cel putin 2 acte pe ecran;
     3.11 Pentru fiecare act se va prezenta: titlul actului, textul intergral, forma actualizata la zi, care include

in text  toate  modificarile  efectuate  asupra actului,  forme anterioare,  care includ in text  modificarile
efectuate  asupra  actului  pana  la  o  anumita  data,  cuprinsul  actului,  conexiuni  cu  acte  anterioare,
conexiuni cu acte ulterioare, jurisprudenta aferenta actului.

      3.12  Criterii  de cautare : domeniu,  numar act,  tip, emitent,  data emiterii,  data intrarii  in vigoare,
Monitorul Oficial  in care a fost publicat  actul respectiv,  cuvinte in titlu sau in text,  cu posibilitatea
cautarii dupa mai multe criterii  simultan pentru a obtine gasire rapida si un rezultat cat mai apropiat de
ceea ce se doreste.

IV.CERINTE MINIME  DE PARTICIPARE:
          4. 1. Operatorii economici   ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare, in
conditiile legii, din care sa reiasa ca sunt legal constituit, precum si faptul ca am capacitatea profesionala
de a realiza activitatile care fac obiectul contractului(  vor prezenta o copie „conform cu originalul” al
certificatului de inregistrare fiscala emis de ONRC).
          4. 2.Ofertantul trebuie sa prezinte fornularul de oferta, care va contine pretul total ofertat pentru
prestarea serviciilor /luna, fara TVA, exprimat in lei, fara TVA, precum si centralizatorul de preturi in
vare ofertantul va prezenta preturile unitare ale serviciilor si pretul total.
         Ofertantii vor elabora oferta tehnico-financiara, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini,
care  se  va  transmite  separat  la  adresa  autoritatii  contractante  sau  pe  adresa  de  e-mail:
politialocalapiatraneamt@gmail.com
         Ofertele financiare trebuie să fie întocmite în lei şi să fie valabile 30 de zile de la data limită de
depunere a ofertelor. 
         Data limita  de depunere a ofertelor  si de transmitere a documentelor  sus mentionate catre
autoritatea contractanta este 14.04.2022, ora1600- data limita de depunere a ofertelor.

           Prețul contractului este ferm și fix, exprimat în lei, pe toată durata contractului. Prețul include orice
cheltuieli, taxe, impozite datorate/suportate de Prestator în legătură cu prestarea serviciilor și orice servicii
suplimentare  cuprinse  în  caietul  de  sarcini  sau  în  oferta  tehnică;  în  consecință,  Prestatorul  nu  este
îndreptățit să solicite rambursarea niciunei cheltuieli în plus față de prețul stipulat în contract.

          Dupa data limita de ofertare, autoritatea contractanta va proceda la evaluarea ofertelor, respectiv
va analiza continutul ofertelor tehnico-financiare detaliate transmise autoritatii contractante.
         In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, se va solicita
reofertarea in  vederea departajarii ofertelor. Ofertantii care au preturi egale si care au primit invitatia de
reofertare vor depune noua propunere financiara .
      Autoritatea contractanta va initia achizitia directa in catalogul electronic disponibil in SEAP cu
operatorul economic a carui oferta a fost declarata castigatoare, iar la finalizarea formalitatilor in SEAP,
va incheia un contract de prestari servicii. Datele furnizate in caietul de sarcini si in oferta devin clauze
obligatorii pentru ofertantul declarat castigator.

NOTA:
     Orice referire din cursul prezentei documentatii de atribuire prin care se indica un anumit producator,
o anumita origine,  un anumit procedeu,  marci,  licente de fabricatie,  calificare profesionala,  brevete,
tipuri,  standarde nationale,  standarde europene,  orgine sau productie specifica,  sunt mentionate doar
pentruidentificarea cu usurinta a caracteristicii  solicitate si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea
anumitor operatori economici sau a anumitor produse/servicii. Aceste specificatii vor fi considerate ca
avand mentiunea ”echivalent” in sensul prevederilor art. 156 din Legea nr. 98/2016.
                                                                                                                
                                                                                                                      
                                                                                                                   Intocmit,   
                                                                               Comp. Contabilitate,Achizitii Publice si   Logistica
                                                                                                 IACOBOAIEA  VALENTINA
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