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Anunţ
Achiziţie Servicii proiectare si întreţinere pagini web în cadrul proiectului

” Centrul de Cercetare Translaţională în Psihiatrie şi Neuroştiinţe”
COD SMIS 14042

Achizitor Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”

Tipul achiziţiei Contract servicii, cod CPV 72413000 – servicii de proiectare web

Procedura aplicată Achiziţie directă

Obiectul achiziţiei
Proiectare, realizare şi întreţinere secţiune web dedocată proiectului pe 
website-ul beneficiarului

Durata contractului 26 luni, dar nu mai târziu de  15.05.2015

Valoarea estimată a 
achiziţiei

8.000 lei , fără TVA

Criteriul de atribuire 
a contractului

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, respectiv:
Preţul total = 40%
Concepţia paginilor web = 60%

Termenul de 
depunere a ofertelor

19.03.2013
orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în 
documentaţia de atribuire sau la o altă adresă decât cea indicată mai jos nu 
va fi evaluată de achizitor

Modalitatea de 
depunere a ofertelor

Electronic, prin e-mail la adresa: aprov_obregia@yahoo.com

Persoana de contact Elena Faur, tel/fax 021 3349069

Caiet de sarcini (descrierea obiectului contractului de achiziţie):

Spitalul de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” implementeaza in perioada decembrie 2012 
– iunie 2015 proiectul „Centrul de Cercetare Translaţională în Psihiatrie şi Neuroştiinţe” (cod 
SMIS 14042), finanţat prin Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii 
Economice” (POS CCE).
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Obiectivul principal al proiectului consta in dezvoltarea capacităţii de cercetare translaţională 
psihiatrică şi de neurostiinţe prin crearea unei noi infrastructuri de neuroimagistică structurală şi 
funcţională cerebrală, de citogenetică şi genetică moleculară, de electrofiziologie, de biochimie 
performantă şi de neuropsihologie.

Principalele activitati ale proiectului constau in construirea şi dotarea unui centru de cercetare 
translationala in psihiatrie şi neurostiinte. 

Între rezultatele proiectului se preconizează şi crearea şi actualizarea paginii web a proiectului. 
Deoarece beneficiarul, Spitalul de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, are deja o pagina 
web (www. spital-obregia.ro), s-a adoptat soluţia realizării unei secţiuni dedicate proiectului care 
să poată fi accestă din pagina principală a beneficiarului, fiind găzduită pe acelaşi server. 

Obiectul contractului este proiectarea, realizarea şi  întreţinerea unei secţiuni web dedicate 
proiectului ” Centrul de Cercetare Translaţională în Psihiatrie şi Neuroştiinţe”.

În cadrul proiectului, va fi elaborată o secţiune web pe website-ul existent al beneficiarului, care 
va include descrierea proiectului, activităţilor si rezultatelor acestuia. Aici vor fi publicate si 
variantele electronice ale diverselor materiale de comunicare elaborate, ale comunicărilor 
ştiinţifice, ale articolelor publicate realizate în cadrul proiectului. 
De asemenea, vor fi publicate bannere/linkuri pe website-urile unor instituţii relevante 
(autorităţile locale, universităţile şi centrele de cercetare partenere în proiecte de cercetare, AM 
POS CCE, OI POS CCE – ANCS, reprezentanţa CE etc.).

Secţiunea va include cel puţin următoarele informaţii:
- Pagină dedicată promovării proiectului de faţă;
- Pagină dedicată descrierii contextului proiectului (aspectele ştiinţifice cărora lise adresează 
proiectul, activităţile ce urmează a se desfăşura pe infrastructura creată prin proiect)
- Pagină dedicată descrierii obiectivelor, componentelor, activităţilor, rezultatelor proiectului;
- Pagină dedicată prezentării progresului proiectului;
- Linkuri si recomandări către alte website-uri.
Toate paginile vor respecta cerinţele Manualului de identitate vizuală aplicabil proiectelor 
finanţate prin POS CCE, axa prioritară 2 - Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare 
Tehnologică şi Inovare.

Cerinţe generale:
- Oferta trebuie semnată şi ştampilată, şi transmisă prin completarea formularului de ofertă
anexat. Valoarea ofertei trebuie exprimată în lei.
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- Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin 30 zile.
- Oferta trebuie să fie însoţită de informaţii şi documente suport care să ateste experienţa
ofertantului în domeniul designului şi creerii paginilor web. 
- Oferta trebuie să fie însoţită de prezentarea conceptului secţiunii web (cel puţin 3 pagini web).
- Ofertantul trebuie să îşi asume obligaţia ca, în cazul în care este declarat câştigător, să
asigure mentenanţa website-ului pe o perioadă de 26 de luni de la data semnării contractului.
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Anexa: FORMULAR DE OFERTĂ

În atenţia Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, 

Subsemnatul................................................, legal reprezentat să semnez oferta în 
numele ............................ (date de identificare agent economic -  firmă, PFA, II etc.), vă transmit 
oferta de preţ, conform specificaţiilor tehnice cuprinse în documentaţia de achiziţie.
Oferta este valabilă până la data de .....................................................

Înţelegem că sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai mic preţ sau oricare dintre ofertele 
primite.

Treţ unitar, fără 
TVA

TVA Preţ total

Proiectare şi realizare secţiuni web 
conform  caietului de sarcini
Întreţinere secţiuni web

Total

Lista documentelor anexate:
- Prezentarea concepţiei secţiunii web
- Prezentarea agentului economic 
- Prezentarea experienţei in realizare pagini web
- Alte documente: .......................

Data ofertei Semnătura şi ştampila ofertantului


