
 

 

Nr inregistrare: 256 / 20.04.2018 

 ANUNT CERERE OFERTE DE PRET PENTRU  

 Servicii de consultanta in managementul proiectuluI 

 

S.C. RED POINT SOFTWARE SOLUTIONS S.R.L, cu sediul in Municipiul Iasi, Bd. Poitiers, nr. 16, BIROU, Etaj 1, 
Judet Iasi, telefon 0232.263.131, fax 0232.263.131, e-mail office@rpss.ro, solicita oferta de pret pentru 
Servicii de consultanta in managementul proiectului in cadrul proiectlui ”LOGIOS - Cercetarea si dezvoltarea 
unui sistem inovativ de e-learning dedicat mediilor de invatamant universitar si preuniversitar”, proiect co-
finantat din Fondului European de Dezvoltare Regionala, prin Programul Operational Competitivitate 2014-
2020, Axa prioritara 2 – Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala 
competitiva, Actiunea 2.2.1 – Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in 
domeniu prin dezvoltarea de clustere. 

Contractul de finantare: Contractul nr 45/02.08.2017 de finantare a proiectului ”LOGIOS - Cercetarea si 
dezvoltarea unui sistem inovativ de e-learning dedicat mediilor de invatamant universitar si 
preuniversitar”, incheiat intre S.C. RED POINT SOFTWARE SOLUTIONS S.R.L si Autoritatea de Management 
pentru Programul Operational Competitivitate 2014-2020. 

Obiectivul general al proiectului este cercetarea si dezvoltarea unei tehnologii inovative in domeniul TIC si in 
domeniul mediului academic cu scopul dezvoltarii finale a unui produs/serviciu menit sa acopere o nevoie 
reala identificata in piata. 

Scopul solutiei LOGIOS este sa acorde sprijin institutiilor de invatamant superior in gestionarea propriilor 
resurse si activitati astfel incat sa obtina transparenta actului educational, imbunatatirea comunicarii la 
nivelul comunitatii academice, atragerea si pastrarea celor mai buni studenti si eficientizarea costurilor de 
sustinere ale actului educational. 

VALOAREA TOTALA a proiectului conform contractului de finantare este de 1,832,859.02 cu TVA inclus. 

Proiectul se implementeaza la sediul societatii in Judetul Iasi, Municipiul Iasi, Bld Poitiers, nr. 16, , Birou, et. 1, 
cod postal 700671, pe o perioada de 24 luni. 

OBIECTUL CONTRACTULUI  
Obiectul contractului este reprezentat de “ Servicii de consultanta in managementul proiectului” in cadrul 
proiectului ”LOGIOS - Cercetarea si dezvoltarea unui sistem inovativ de e-learning dedicat mediilor de 
invatamant universitar si preuniversitar”, cod SMIS 2014+ 115881, implementat de societatea SC RED POINT 
SOFTWARE SOLUTIONS SRL. 

DURATA CONTRACTULUI DE DE SERVICII 
Proiecul a demarat in data 02.08.2017 si durata contractului de servicii se va derula de la  momentul 
semnarii contractului de prestari servicii pana la sfarsitul perioadei de implemenatre a proiectului (inclusiv 
ultima cerere de rambursare,/ plata depusa).  

VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI  
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Valoarea estimata a contractului de achizitie “Servicii de consultanta in managementul proiectului”, este 
95.517,66 lei inclusiv TVA. 

MODALITATE DE PLATA  
Beneficiarul se obliga sa achite contravaloarea facturilor emise trimestrial, in baza proceselor verbale de 
receptie a serviciilor prestate pentru perioada raportata de catre ofertantul castigator, in termen de 30 de 
zile de la data semnarii proceselor verbale de receptie, prin ordin de plata. Pentru a permite aceasta plata 
esalonata oferta financiara va trebui sa cuprinda si o detaliere a pretului final. 

DESCRIEREA SERVICIILOR 
Operatorul economic trebuie sa demonstreze ca domeniul de activitate este in concordanta cu obiectul 
contractului de achizitie si poate desfasura activitati pentru indeplinirea obiectului contractului. Ofertantul 
trebuie sa demonstreze ca nu se afla in stare de faliment ori lichidare, nu este suspendata activitatea, sau nu 
se afla intr-o situatie similara cu cele anterioare. Pentru demonstrarea celor de mai sus se va prezenta 
Certificatul constatator, emis de Oficiul National al Registrului Comertului in original, sau conform cu 
originalul. 

Operatorul economic va dovedi capacitatea expertiza personalului sau necesar pentru prestarea serviciilor de 
consultanta in managementul proiectului in conformitate cu cerintele descriese : 

 Manager Proiect - studii universitare absolvite cu diploma de licenta, competente privind 
managementul de proiect, experienta in managementul proiectelor finantate din fonduri 
nerambursabile; 

 Responsabil financiar si achizitii - studii superioare economice absolvite cu diploma de licenta, 
experienta in implementarea proiectelor finantate din fonduri nerambursabile ( minim 1 proiect); 

 Responsabil tehnic - studii universitare absolvite cu diploma de licenta, in implementarea proiectelor 
finantate din fonduri nerambursabile ( minim 1 proiect). 

 Pentru personalul ofertat privind functiile de mai sus se vor prezenta documente justificative care sa 
demonstreze experienta si specializarea in domeniul serviciilor solicitate: cv-uri, cursuri sau certificari 
profesionale a cunostintelor in domeniul managementului de proiect, eliberate de o autoritate independenta 
de certificare profesionala (nationala sau internationala), contracte finalizate cu succes, avand ca obiect 
consultanta in managementul proiectelor (incluzand asigurarea calitatii si monitorizarea implementarii 
proiectului); 

Obiectul contractului de prestari servicii in urma acestei achizitii consta in: 

Consultanta in management de proiect: 

- Planificarea activitatilor proiectului pentru incadrarea in graficul de implementare aprobat prin 
Contractul de Finantare; 

- Monitorizarea tuturor activitatilor proiectului, derulate atat de catre echipa de proiect a 
Beneficiarului cat si de catre Furnizor; 

- Monitorizarea respectarii de catre furnizori a angajamentelor asumate prin contract; 



 

 
- Managementul riscurilor (identificare, analiza, planificare, urmarire) Managementul calitatii prin 

intretinerea unui Registru de Calitate in care sa se inscrie toate problemele aparute pe durata 
derularii proiectului (in cadrul testelor de acceptanta) si prin urmarirea rezolvarii acestor probleme; 

Supervizare tehnica: 
- Consultantul va revizui intreaga documentatie elaborata de catre furnizori si va prezenta puncte de 

vedere cu privire la toate livrabilele proiectului; 

- Consultantul va participa la toate activitatile de testare si acceptare ale proiectului si se va asigura ca 
scenariile de testare si strategia de acceptanta sunt respectate, iar deviatiile de la specifciatiile 
aprobate sunt documentate si apoi rezolvate. 

Gestiune financiar-contabila: 
- Consultantul va verifica toate operatiunile financiare de intrare-iesire; 
- Consultantul va verifica pentru conformitate toate facturile furnizorilor; 
- Consultantul va elabora cererile de rambursare sau plata; 
- Consultantul va verifica contabilizarea corespunzatoare a veniturilor si a cheltuielilor proiectului si se 

va asigura ca Beneficiarul va tine o evidenta contabila distincta, folosind conturi analitice distincte 
pentru proiect. 

 
Raportare catre Finantator 

- Consultantul va elabora Rapoartele Tehnice periodice de progres; 
- Consultantul va elabora rapoartele de monitorizare cu privire la derularea activitatilor proiectului; 
- Consultantul va urmari respectarea prevederilor Contractului de Finantare. 

MANAGEMENTUL PROIECTULUI  VA AVEA URMATOARELE LIVRABILE:  
Documentatia de atribuire intocmita, dosarul achizitiei intocmit si arhivat, Contractul de prestari servicii 
incheiat, metodologie de management a proiectului, monitorizare si evaluare, Rapoarte periodice de progres. 

Elaborarea ofertei  
Propunerea tehnica se va elabora in conformitate cu cerintele solicitate continand si alte informatii 
considerate semnificative de catre ofertant. 

Oferta trebuie exprimata ca pret unitar, in LEI cu valoarea TVA exprimata separat si va include toate costurile. 

Operatorii economici interesaţi pot sa depuna oferta la sediul Beneficiarului in Municipiul Iasi, Bd. Poitiers, 
nr. 16, BIROU, Etaj 1, Judet Iasi, pe adresa de email office@rpss.ro, sau la nr. de fax 0232.26.31.31 pana la 
data 27.04.2018  ora 16,00. 

Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la adresa de e-mail madalina.mihalascu@rpss.ro, si la nr. de 
telefon: 0747.021.269. 
 
S.C. RED POINT SOFTWARE SOLUTIONS S.R.L. 
Director de proiect, 
Mihalascu Madalina 

 

mailto:office@rpss.ro
mailto:madalina.mihalascu@rpss.ro

