
Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Servicii

Denumirea achizitie: Achizitie pagina de web a Primariei municipiului Constanta

CPV: 72413000-8-Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)

Descrierea contractului: Autoritatea contractanta intentioneaza sa achizitioneze Pagina de Web a Primariei Municipiului Constanta (cod
CPV 72413000-8), gazduita pe domeniul www.primaria-constanta.ro, care va înlocui prezentul site. Noua Pagina de Web a Primariei
Municipiului Constanta, denumita pe scurt în continuare PWPMC, va trebui sa ofere functionalitati extinse, bazate pe cele mai noi tehnologii
în domeniu, si sa ofere cetatenilor servicii electronice si informatii complexe, accesibile de pe mai multe tipuri de platforme. În acest scop,
PWPMC va trebui sa se integreze cu sistemul informatic existent în cadrul institutiei, cu care sa faca un schimb bidirectional si automat de
informatii, prin intermediul unor servicii de tip XML Web Services care vor fi puse la dispozitie prin acces securizat, de catre autoritatea
contractanta, ofertantului desemnat câstigator. Astfel, scopul este de a evita introducerea acelorasi informatii în sisteme informatice diferite si
existenta de informatii redundante. Necesitatea implementarii si utilizarii unei noi pagini de web provine din cresterea impresionanta din
ultimii ani a volumului de informatii vehiculate în spatiul public, aparitia unor noi tehnologii în domeniul IT la care trebuie adaptat sistemul
existent, precum si din necesitatea integrarii diverselor aplicatii si nevoia de a gestiona în mod facil si sigur informatiile publice. Infrastructura
IT Infrastructura prezenta În prezent, pagina de web este instalata pe un server cu urmatoarele caracteristici: - SO: windows server 2003R2;
- Procesor 2 x Intel Xeon 5405 la 2GHz; - Memorie 4GB RAM ECC; - HDD 4 x 300GB SCSI 15k RPM in RAID 10. Baza de date este
gazduita pe SGBD MSSQL Server 2000 Express Edition, având o marime de 130 MB. Infrastructura viitoare Pentru gazduirea PWPMC,
autoritatea contractanta va pune la dispozitie un server Fujitsu Primergy Server RX2530 M1situat în reteaua institutiei în DMZ, cu
urmatoarele caracteristici: - Procesor: Intel XEON E5-2630 v3, 2.4 GHz, 15 Mb cache; - Memorie: instalat 16 gb DDR3 1333 MHz SDRAM
Reg.- ECC; - HDD: Hard disk de tip SAS , 2 buc. X 300 GB, SAS 12G 5K HOT PLUG; - SO = Windows Server 2012 Standard Edition 64 bit;
- SGBD = MS SQL Server 2014 Express Edition. Ca server se e-mail exista implementata o solutie POSTFIX; Solutia ofertata va trebui sa
poata functiona pe serverul specificat mai sus.

Valoarea estimata fara TVA: 129166.00 RON

Conditii contract: Cerintele tehnice minimale, precum si celelalte informatii sunt precizate in Caietul de sarcini. Acesta poate fi obtinut de la
sediul Primariei Municipiului Constanta,sediul din Bd. Tomis nr.51, Serviciul Informatizare. Persoana de contact TOMA CRISTINA LAURA,
nr. tel:0241/488150 cat si de pe site-ul institutiei www.primaria-constanta.ro, la rubrica Achizitii Publice.
Conditii participare: Ofertantul va demonstra ca are prevazut în obiectul de activitate minim urmatoarele coduri CAEN (echivalente cu codul
CPV 72413000-8): Coduri CAEN rev.2 conexe sau relevante: 6201 – Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client);
6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe; 6312 – Activita?i ale portalurilor web. Ofertantul trebuie sa faca
dovada detinerii capacitatii tehnice si profesionale necesare realizarii obiectului achizitiei. Ofertantul trebuie sa prezinte echipa de proiect
care va lucra la dezvoltarea site-ului, iar pentru fiecare membru sa prezinte un CV relevant, din care sa reiasa pregatirea profesionala si
experienta în dezvoltarea si implementarea de aplicatii web. Echipa de proiect va contine minim: - un sef de proiect; - doi programatori cu
experienta în dezvoltarea de aplicatii web pe platforma indicata de autoritatea contractanta la Cap.1; - o persoana care sa asigure instruirea
utilizatorilor. Odata cu receptionarea lucrarilor ofertantul va preda beneficiarului urmatoarele lucrari scrise si în format electronic: - manual de
help detaliat pentru administrarea PWPMC, în limba româna, furnizat atât pe suport de hârtie cât si în format electronic pe CD (pdf); -
specificatiile tehnice si functionale detaliate ale întregului sistem informatic, precum si modelarea conceptuala sau logica a datelor
(diagramele entitate–relatie), diagramele fluxurilor de date, modelul relational si structura bazei de date; - kituri de instalare ale tuturor
aplicatiilor din cadrul sistemului
Criterii adjudecare: Atribuirea contractului de achizitie se va face pe baza criteriului “pretul cel mai scazut”, cerintele impuse prin caietul de
sarcini fiind considerate cerinte minimale si obligatorii pe care trebuie sa le îndeplineasca oferta. Plata se va face în termen de maxim 30 de
zile de la primirea si înregistrarea facturii la sediul beneficiarului, dupa semnarea procesului verbal de receptie. Nu se accepta receptii si plati
partiale.

Termen limita primire oferte: 11.03.2016

Informatii suplimentare: Caietul de sarcini poate fi obtinut de la sediul Primariei Municipiului Constanta din Bd. Tomis, nr.51, etaj I, camera
121, Serviciul Informatizare. Persoana de contact TOMA CRISTINA LAURA, cat si de pe site-ul institutiei www.primaria-constanta.ro, la
rubrica Achizitii Publice. Oferta va fi transmisa PANA LA DATA DE 11.03.2016, ORA 16:00, scanata, la adresa de e-mail:
informatizare@primaria-constanta.ro, precum si in original, prin posta, la adresa Primaria Municipiului Constanta, bd. Tomis, nr.51, in atentia
Serviciului Informatizare, persoana contact TOMA CRISTINA LAURA


