
Proiect cofinan at din Fondul European de Dezvoltare Regionalăț
prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

ANUN  DE PARTICIPAREȚ

INFORMA II DESPRE BENIFICIAR PRIVAT :Ț

SC LACAN TECHNOLOGIES RO SRL ,  cod  de  identificare  fiscală  RO 33640340,
înregistrată la Oficiul  Registrului Comer ului de pe lângă Tribunalul  Cluj  sub   nrț
J12/2841/2014,   cu sediul în localitatea Municipiul Cluj-Napoca, Strada Pite ti, Nr. 19,ș
Ap. 2, Jud. Cluj, România

DETALII DESPRE PROIECT 

Cod MySMIS 116285 

Programul operaţional: Programul Opera ional Competitivitateț

 Axa Prioritară 2 : Tehnologia Informa iei  i Comunica iei  (TIC) pentru o economieț ș ț
digitală competitivă

 Priorită i  de  Investi iiț ț  :  2.2.  Dezvoltarea  produselor  i  serviciilor  TIC,  a  comer uluiș ț
electronic i a cererii de TIC.ș  

Ac iunea 2.2.1ț  Sprijinirea cre terii valorii adăugate generate de sectorul TIC i a inovării înș ș
domeniu prin dezvoltarea de clustere. 

Titlul proiectului : ,, Dezvoltarea unei aplicaţii informatice de calcul a sumelor parţiale în
evidenţa temporară a stocurilor din interiorul spaţiilor logistice,,.

Numărul i data semnării contractuluiș   - Nr 76 din 07.08.2017 

CON INUTUL ANUN ULUI Ț Ț

SC LACAN TECHNOLOGIES RO SRL in calitate de beneficiar privat, invita operatorii
economici interesati sa participe cu oferte la procedura de achizitie de ,,servicii de cercetare
i  dezvoltare în scopul dezvoltării  structurilor de date i algoritmi pentru a crea, actualizaș ș
i utiliza agregate în stratul ORM al sistemelor gestionare a resurselor întreprinderii,, .ș

 Achizi ia este realizată   în scopul împlimentării  următoarelor activită i din cadrul Cererii de ț ț
finan are :ț Activitatatea II: Cercetare industrială ;Subactivită ile :ț

1. II.2 Conturare arhitectura sistem
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2. II.3 Dezvoltare algoritmi pentru calculul si actualizarea partii algoritmice a tabelelor
agregate

3. II.4 Dezvoltare algoritmii şi actualizarea  structurilor de tabele agregate în Python
4. II.5 Dezvoltare algoritimi analizori i nivel de optimizare a interogării ORMș

DESCRIEREA  DETALIATĂ  A  OBIECTULUI   ACHIZI IEI  SE  REGĂSE TE  ÎNȚ Ș
DOCUMENTUL  ,,SPECIFICA II  TEHNICE,,  Ț disponibil  pe  site-ul  www.fonduri-ue.ro,
sectiunea „Achizitii privati”, in cadrul anuntului de participare. 

Achizitia se realizeaza prin „procedura competitiva” in conformitate cu Ordinul ministrului
fondurilor  europene  nr.  1284  /  2016  privind  aprobarea  Procedurii  competitive  aplicabile
solicitantilor  /  beneficiarilor privati  pentru atribuirea contractelor de furnizare,  servicii  sau
lucrari finantate din fonduri europene (MOF nr. 618 / 12.08.2016).

TIPUL CONTRACTULUI 

Contract de servicii de cercetare dezvoltare  / durata contractului: 9 luni calendaristice.

VALOAREA ESTIMATĂ 

Valoarea estimata a contractului este de 924.000,00 lei care nu include TVA

Valoarea estimată a sarcinilor ce urmează a fi realizate este următoarea :

Cercetare industrială Valoarea estimată fără TVA  
(RON)

Conturare arhitectura sistem 210.800,00

Dezvoltare  algoritmi pentru calculul  si actualizarea partii
algoritmice a tabelelor agregate

291.600,00

Dezvoltare algoritmii şi actualizarea  structurilor de tabele 
agregate în Python

210.800,00

Dezvoltare algoritimi analizori i nivel de optimizare a ș
interogării ORM

210.800,00

Valoarea Totală 924.000,00

http://www.fonduri-ue.ro/
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MODALITATEA DE PLATĂ 

Plă ile pentru serviciile prestate vor fi efectuate  prin mecanismul decontării   ,,cererilor  deț
plată,,  prevăzut  de  Ordonan a  de  Urgen ă  a  Guvenrului  nr.  40/2015  privind  gestionareaț ț
financiară  a  fondurilor europene  pentru  perioada  de  programare  2014-2020. i  Normeleș
metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr. 40/2015
privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 2014-2020.

Termen de plată  – maximum 45 zile  din momentul  semnării  procesului  verbal de primire
predare par ial ori integral i emitere a facturii. ț ș

MODUL DE DEPUNERE A OFERTELOR 

Pentru participare la prezenta procedura de achizitie, operatorii economici vor depune o oferta
care va cuprinde formularul ofertei complectat si documentele insotitoare, îndeplinite conform
celor mentionate in documentul „Specificatii Tehnice”.

Ofertele care nu corespund cerințelor minime și obligatorii prevăzute  in 
Specificații tehnice vor fi respinse ca neconforme.

Oferta va fi exprimată in LEI. Prețul nu poate fi modificat.

Perioada de valabilitate a ofertei va fi de minim 60  zile de la termenul limită de depunere. 
Orice ofertă cu valabilitate mai mică va fi respinsă ca neconformă.

Nu este permisă ofertarea par ială i nici nu sunt permise oferte alternative. Se acceptă numaiț ș
oferta pentru întreaga valoare a contractului. Operatorii economici nu pot depune oferte în
cadrul prezentei proceduri pentru unul sau mai multe loturi separate . Ofertan ii care depunț
oferte alternative vor fi descalifica i.ț

Oferta  pot fi depusă la adresa e-mail: kontakt@lacan.com.pl  i/sau pe suport hartie, in plicș
depus/transmis  la  sediul  SC  LACAN  TECHNOLOGIES  RO  SRL  aflat  în  localitatea
Municipiul Cluj-Napoca, Strada Pite ti, Nr. 19, Ap. 2, Jud. Cluj, România, ș ), termenul limita
pentru depunerea ofertelor: 05.12.2017; ora: 12:00.

Sedinta  de  deschidere  a  ofertelor  va  avea  loc  la  adresa:  Municipiul  Cluj-Napoca,  Strada
Pite ti, Nr. 19, Ap. 2, Jud. Cluj, România, data: 05.12.2017; ora: 14.00.ș

La  sedinta  de  deschidere  vor  putea  participa  reprezentantii  ofertantilor  in  baza  unei
imputerniciri  (redactata  in  acest  sens)  stampilata  si  semnata  de  reprezentantul  legal  al
ofertantului sau de persoana imputernicita sa semneze oferta. Pentru reprezentantul legal sau
pentru  persoana  imputernicita  sa  semneze  orferta,  nu  este  necesara  imputernicire  de

mailto:kontakt@lacan.com.pl
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participare la sedinta de deschidere. Reprezentantii ofertantilor (care vor participa la sedinta
de deschidere) vor avea asupra lor imputernicirea si un document de identificare valabil la
data sedintei de deschidere (CI / pasaport, ...etc, original si copie). 

INFORMA II I CLARIFICĂRI Ț Ș

Ofertan ii pot solicita informa ii şi clarificări până la data: 01.12.2017 ora 12.00ț ț

Solicitările de informa ii se vor înainta la adresa e-mail: ț kontakt@lacan.com.pl . Persoană de 
contact Maciej Brylewicz 

Termenul limită de transmitere a răspunsului la solicitările de clarificari catre ofertanti: 03.12 .
2017.

Termenul maxim de informare privind oferta cî tigîtoare – până la 08.12.2017 ș

CRITERII DE SELECTARE A OFERTEI CÎ TIGĂTOARE Ș

In  vederea  respectarii  principiilor  economicitatii,  eficientei  si  eficacitatii,  Beneficiarul  va
alege oferta cucele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului, urmarindu-se
incadrarea achizitiei in valoarea estimata conform bugetului proiectului.

Oferta stabilită ca fiind câ tigătoare va fi acea oferta care îndepline te cerin ele solicitate înș ș ț
cadrul anun ului de participare i în Specifica ii tehnice, i acumulat cel mai mare punctaj.ț ș ț ș

La selecatrea ofertei se va ine cont de următoarii factori de evaluare ț

1. Evaluarea Pre ului ofertei – total 60 puncte ț
2. Îndeplinirea cerin elor  facultative-total  40 puncte ț

Total maximum 100 puncte 

Oferta cu punctajul final cel mai mare va fi considerata oferta castigatoare.

Modul de evaluare a pre ului Ofertei cît i descrierea criteriilor facultative cu punctajul atrbiutț ș
fiecărui criteriu este indicat în Anexa 1 - Specifica ii tehniceț

mailto:kontakt@lacan.com.pl

