Nr. înreg. 139/25.03.2020
ANUNȚ
Denumire Autoritate contractanta
CUI
Adresa
Date de contact

ASOCIAȚIA MUNICIPIILOR DIN ROMÂNIA (AMR)
11036662
Str. Matei Basarab, nr. 63, sector 3, București
E-mail: amr@amr.ro
Telefon: 021 312 2476

Detalii anunț:
Denumirea achiziției: " Servicii de actualizare, completare secțiune site"
Data limita depunere oferta:

data 02.04.2020 ora 24.00

Tip anunt: Achiziții directe
Tip contract: Servicii
Codul CPV: 72540000-2 - Servicii de actualizare informatică (Rev.2)
Valoarea estimate fără TVA: 40.000,00 lei fără TVA
Sursa de finanțare: Contractul de finanțare nr. 407/13.08.2019 având ca obiect finanţarea
nerambursabilă de către AM POCA, pentru implementarea proiectului cu titlul „Întărirea capacității
administrative a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
pentru reglementarea, autorizarea, evaluarea și monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice”,
Codul SIPOCA/ MySMIS: 581/127462 și fonduri proprii ale Asociației Municipiilor din România
Descrierea serviciilor de actualizare, completare secțiune site
Activitățile de baza vor consta în principal din dezvoltarea în cadrul site-ului www.amr.ro a unei
secțiuni specifice pentru proiect, verificarea si actualizarea informațiilor pe website, respectiv verificarea
bunei sale funcționări și modului în care acesta se prezintă vizitatorilor atât direct (cu informații complete
si actualizate), cat si prin referințe astfel încât să fie asigurată informarea grupului țintă al proiectului cu
privire la activitățile proiectului.
Astfel, prestatorul de servicii va avea următoarele obligații:

Dezvoltarea în cadrul site-ului www.amr.ro a unei secțiuni dedicate proiectului „Întărirea
capacităţii administrative a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare

de Utilităţi Publice pentru reglementarea, autorizarea, evaluarea şi monitorizarea serviciilor
comunitare de utilităţi publice”;

Modificarea sau actualizarea paginii web de conținut (text, imagini, conținut multimedia) prin
intermediul interfaței de administrare site. Integrarea unui Content Management Sistem pentru
managementul conținutului site-ului.

Adăugare/eliminare module;

Prelucrarea și optimizarea conținutului multimedia pentru utilizare online; optimizarea (și
urmărirea) experienței vizitatorului pe site;

Modificări site (în design grafic sau functionalități) în functie de cerințe.

Realizarea de template-uri specifice pentru secțiunile de site ce au structura similar.

Toate modificările și administrarea se vor face până în 13 decembrie 2021.

Modificările vor fi de doua tipuri:

Modificări structura site – se vor stabili termene de comun acord.
modificări de conținut – timp de realizare 24 h
mentenanță corectiva – timp de răspuns – 8 h
atac informatic – timp de răspuns – 2 h
 Alte cerințe:
manual de utilizare interfață de administrare
training utilizare interfață de administrare.
Conditii referitoare la contract: Conform model contract atasat
Valoarea contractului va fi stabilită în lei, fara TVA.
Plata se va face în lei, în contul notificat de Prestator. Plăţile se vor efectua în lei, în doua tranșe,
prima 75% din prețul contractului, după dezvoltarea secțiunii „Întărirea capacităţii administrative a
Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice pentru
reglementarea, autorizarea, evaluarea şi monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice”, pe
pagina web a Beneficiarului; a doua diferență de 25% din prețul contractului, la finalizarea contractului,
prin virament bancar, cu ordin de plată, în termen de 30 de zile de la recepţia serviciilor, în conformitate
cu prevederile art. 6 din Legea 72/2013, privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea
obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între
aceştia şi autorităţile contractante.
Plata se va face cu ordin de plata în termen de 30 de zile de la data primirii facturii la sediul
Beneficiarului din Str. Matei Basarab, nr. 63, sector 3, București. Factura poate fi emisă numai după
verificarea și aprobarea de către Beneficiar a raportului de prestări servicii.
Condiții participare:
Ofertanții trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să
reiasă că operatorul economic este legal constituit si că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a
constituirii.

În acest sens ofertanții trebuie să transmită certificatul constatator emis de ONRC de pe lângă Tribunalul
Municipiului București/ teritorial, sau document edificator din care trebuie sa rezulte domeniul de
activitate cu cel ce urmeaza a fi achiziționate. Informațiile cuprinse în Certificatul constatator trebuie să
fie reale/actuale la data prezentării.
Propunerea tehnico-financiară și Certificatul constatator emis de ONRC, se vor transmite la
adresa e-mail: diana.vrinceanu@amr.ro până la data limită publicată în anunț.
Propunerile tehnico-financiară transmise la adresa indicata după data și ora limită menționată
mai sus nu vor fi luate în considerare.
Criterii de atribuire: Prețul cel mai scăzut. Daca ofertantul clasat pe locul I nu încheie
contractul, ASOCIATIA MUNICIPIILOR DIN ROMÂNIA (AMR) poate selecta urmatorul clasat, în
condițiile în care acesta există. In situatia în care exista doi ofertanți ale căror oferte au aceeași valoare,
AMR iși rezervă dreptul de a alege între cele doua oferte.

Director proiecte
Gheorghe – Vrînceanu Mirela - Diana

