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

Proces-verbal de selectare a ofertei câstigătoare
(Decizie neatribuire lot) 

Nr. 1 in data 06.12.2017 

Încheiat astăzi data de mai sus, ora 14.30, in vederea selectării ofertei câ tigătoare la procedura deș
achizi ie  ț de ,,servicii  de cercetare i   dezvoltare în scopul dezvoltării   structurilor  de date iș ș
algoritmi pentru a crea, actualiza i utiliza agregate în stratul ORM al sistemelor gestionare aș
resurselor  întreprinderii,, realizată  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).

Procedura a fost  realizată   în scopul împlimentării  următoarelor activită i din cadrul Cererii de ț
finan are :ț Activitatatea II: Cercetare industrială ;Subactivită ile :ț

1. II.2 Conturare arhitectura sistem
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

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, Ap. 2,ș
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 economie digitalăț ș ț
competitivă
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 Priorită i de Investi iiț ț  : 2.2. Dezvoltarea produselor i serviciilor TIC, a comer ului electronic iș ț ș
a cererii de TIC. 
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 

DATA  PUBLICĂRII  ANUN ULUI   DE  PARTICIPARE  PE  PAGINA  OFICIALĂȚ
https://www.fonduri-ue.ro/anunturi- 20.11.2017   

INFORMA II PRIVIND OFERTELE ÎNREGISTRATE Ț

Până la data limită de primire a ofertelor: 05.12.2017, ora 12.00, au fost înregistrate un număr de
una oferte după cum urmează :

1. Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie cu sediul în Var ovia Republica Polonă, ș
adresa Kawęczyńska 36., cod po tal  03-772ș

Oferta  primita  a  fost  evaluata  din  punct  de  vedere  al  cerintelor  minime  obligatorii,
prescriptiilor,caracteristicilor  de  natură  tehnică  stabilite  prin  Specifica iile  Tehnnicie  aferenteț
procedurii de achizi ie ț
Următoarele oferte nu îndeplinesc cerintele minime obligatorii, prescriptiile, caracteristicile
de natură tehnică si sunt declarate oferte necorespunzătoare ( neconforme) :

Nr.
crt.

Denumire ofertant Motivele  pentru  care  oferta  nu  corespunde
cerintelor minime

1. Wyższa  Szkoła  Menedżerska  w
Warszawie 

1. Lipsa  Opisului  documentelor  aferente
ofertei

2. Oferentul  nu  a  prezentat  documente
edificatoare care sa dovedeasca o forma
de inregistrare ca persoana juridică sau de
inregistrare/  atestare  ori  apartenenta  din
punct  de  vedere  profesional,  in
conformitate  cu  prevederile  legale  din
tara in care ofertantul este rezident.

3. Oferentul  nu  a  prezentat  documente
edificatoare  (certificate,  alte  documente
echivalente)  pentru  demonstrarea

https://www.fonduri-ue.ro/anunturi-
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indeplinirii  obligatiilor  de  plata  catre
bugetul  de stat  si  cel  local,  eliberate  de
autoritatile  competente  ale  tarii  de
origine.

4. Oferentul nu a facut   dovada  ca acesta a
realizat minimum 2  proiecte ori a prestat
servicii în cadrul proiectelor în tehnologia
OpenERP/odoo  în  valoare  de  minimum
20 000  EURO  Lipsesc  documente  le
doveditoare  (cum  ar  fi  copii  dupa
contractile  respective,  facturi,  certificate
de  acceptanta,  recomandari,  documente
constatatoare de la beneficiari).

5. Oferentul nu a făcut  dovada  unui  modul
de probă pe care la produs în tehnologia
OpenERP/odoo

6. Oferentul  nu  a  anexat  declara iileț  de
disponibilitate,  pentru  indeplinirea
contractului semnate de fiecare membru a
echipei de exper i desemnate.ț

7. Oferentul  nu  anexat  documentele
doveditoare  îndeplinirii  de  către  echipa
de  expier i  a  cerin elor  prevăzute  înț ț
Specifica iile Tehnice ț

8. Declara iile  anexate  la  Ofertă  suntț
îndeplinte  neglijent,  o  parte  din  ele  nu
sunt îndeplinite în modul corespunzător  

2.

DECIZIE 

In conformitate cu prevederile documentatiei pentru ofertanti elaborată pentru procedura de achizi ieț
de ,,servicii de cercetare i  dezvoltare în scopul dezvoltării   structurilor de date i algoritmiș ș
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pentru a crea, actualiza i utiliza agregate în stratul ORM al sistemelor gestionare a resurselorș
întreprinderii,,

SE  DECIDE ASUPRA URMĂTOARELOR :

1. Oferta depusă de către Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie se recunoa te aș
fi neconformă cu cerin ele minime i obligatorii prevăzute de Specifica iile Tehniceț ș ț

2. Se respinge oferta depusă de Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie. A aduce
la  cuno tin ă  Oferentului  în  conformitate  cu  prevederile  ș ț Ordinului  ministrului
fondurilor europene nr. 1284,  decizia comisiei de selectare a ofertei cî tigătoare deș
respingere  a  ofertei  depuse  din  motivul  neîndeplinirii  cerin elor  minime  iț ș
obligatorii.

3. Nu se atribuie lotul prevăzut pentru procedura de achizi ieț  de ,,servicii de cercetare iș
dezvoltare  în  scopul  dezvoltării   structurilor  de  date  i  algoritmi  pentru  a  crea,ș
actualiza  i  utiliza  agregate  în stratul  ORM al  sistemelor  gestionare a resurselorș
întreprinderii,,

4. Se va publica în mod repetat anun ul de participare la procedura competitivă ț de
achizi ieț  de ,,servicii de cercetare i  dezvoltare în scopul dezvoltării  structurilor deș
date  i  algoritmi  pentru  a  crea,  actualiza  i  utiliza  agregate  în  stratul  ORM  alș ș
sistemelor gestionare a resurselor întreprinderii,,.

5.
 

Pre edintele comisiei de selectare a ofertei cî tigătoare ș ș
Director de proiect/Reprezentant Legal 
Maciej Brylewicz 


