24 Februarie 2012
SOLICITARE DE OFERTĂ DE PREŢ
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Unitatea de Management al
Proiectelor cu Finanţare Externă (MECTS-UMPFE) este beneficiar al proiectului „Formarea
profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră”
POSDRU/57/1.3./S/32629 (PROIECT CONVERSII) finanţat de Uniunea Europeană prin
Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice
şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea
resurselor umane în educaţie şi formare profesională”.
MECTS – UMPFE intenţionează să folosească o parte din fondurile alocate în cadrul
acestui proiect pentru achiziţia de servicii de telefonie mobilă şi internet mobil pentru anul 2012,
motiv pentru care s-a emis prezenta solicitare de ofertă de preţ.
Achizitor
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Unitatea de Management al Proiectelor
cu Finanţare Externă, Str. Spiru Haret nr. 12, etaj 2, sector 1, Bucureşti, 010176, România,
telefon:
021/305.59.93,
fax
021/305.59.90,
e-mail:
conversii@pmu.ro,
URL:
http://proiecte.pmu.ro
Denumire contract
Contract de prestare servicii de telefonie mobilă şi internet mobil pentru anul 2012 pentru
proiectul "Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de
dezvoltare în carieră", ID 32629.
cod CPV
64212000-5 Servicii de telefonie mobila
Descrierea obiectului contractului:
Obiectul contractului îl reprezintă prestarea de servicii de telefonie mobilă şi internet mobil
pentru anul 2012.
Sursa de finanţare: Bugetul proiectului "Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul
preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră", ID 326293; proiect finanţat de Uniunea
Europeană prin Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul
creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie
1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”.
Adresa unde se primesc ofertele:
Operatorii interesaţi pot transmite oferta la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă
În atenţia: Mihaela ILINA, Expert Achiziţii
Adresa: Str. Spiru Haret nr. 12, etaj 2, sector 1, Bucureşti, 010176, România
Tel.:
021/305.59.93
Fax:
021/305.59.90
e-mail: conversii@pmu.ro

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: Preţul cel mai scăzut.
Ofertele vor fi evaluate pe baza preţului fără TVA pentru următoarele servicii, pentru 9 luni, în
perioada 17.03 – 16.12.2012:
Servicii
Cantitate
1. Abonament lunar de telefonie mobilă cu 400 minute nationale si 100
sms-uri nationale
6
2. Abonament pentru tehnologie de tip “push” e-mail pentru mailurile care
sunt trimise automat din Inbox pe terminalul mobil
2
3. Minute de grup
600
4. Minute în afara grupului în reţeaua proprie
600
5. Minute în afara grupului în afara reţelei proprii
600
6. Abonament acces nelimitat la internet pentru laptop / PC prin modem
USB, trafic iniţial inclus min. 4 Gb, viteză maximă 21,6 Mbs
6
Valoarea estimată a contractului este de 13.583,70 lei fără TVA, echivalentul a 3.159,00 euro.
Mod de prezentare al ofertei:
Ofertă de preţ pentru prestarea serviciilor menţionate mai sus, după cum urmează:
Servicii
1. Abonament lunar de telefonie mobilă cu 400 minute
nationale si 100 sms-uri nationale
2. Abonament pentru tehnologie de tip “push” e-mail
pentru mailurile care sunt trimise automat din Inbox pe
terminalul mobil
3. Abonament acces nelimitat la internet pentru laptop /
PC prin modem USB, trafic iniţial inclus min. 4 Gb,
viteză maximă 21,6 Mbs
4. Tariful pe minut de grup
5. Tariful pe minut în afara grupului în reţeaua proprie
6. Tariful pe minut în afara grupului în afara reţelei
proprii
7. Tariful pentru un SMS
8. Tariful mediu pe minut convorbiri internaţionale
9. Tarif pentru traficul de date/ Mb suplimentar acces
internet pe telefon mobil

Cantitate
6

Preţ unitar fără TVA

2
6
-

Oferta trebuie exprimată ca preţ unitar, cu valoarea TVA exprimată separat şi va include toate
costurile aferente prestării serviciilor descrise.
Ofertele trebuie redactate în limba română.

Ofertantul va trebui să se asigure asupra îndeplinirii următoarelor specificaţii tehnice şi calitative
minime:
Specificaţii tehnice minime solicitate de către Secificaţii tehnice ofertate de către
autoritatea contractantă
operatorul economic
1.
Emiterea facturii detaliate pentru toate
abonamente
2.
Informare la zi prin SMS pentru fiecare
abonament privind costurile.
3.
Servicii de apel international
4.
Serviciul de mesagerie vocală.
5.
Serviciul de apel în aşteptare şi serviciu de
conferinţă.
6.
Prezentarea/restricţionarea
identităţii
apelantului.
7.
Transmitere / recepţionare de mesaje SMS.
8.
Modem USB inclus pentru fiecare abonament,
care să îndeplinească cerinţele legate de trafic în reţea.
9.
Înlocuirea gratuită a cartelelor SIM pierdute
sau deteriorate, cu păstrarea numărului de telefon.
10. Monitorizarea permanentă a serviciului şi
existenţa unui program de asistenţă tehnică 24 ore pe
zi, 7 zile din 7.
11. Pentru
toate
serviciile
şi
produsele/echipamentele care vor face obiectul
acordului-cadru de achiziţie publică, prestatorul se
obligă să asigure disponibilitatea acestora cu caracter
permanent şi sigur, cu timp de raspuns la sesizare de
maxim 4 ore şi de remediere în maxim 24 ore, la
sediul beneficiarului. Pentru zilele de sâmbătă,
duminică şi sărbători legale, termenele de răspuns la
sesizare şi de remediere pot fi prelungite la maxim 48
de ore.
12. Din punct de vedere al tarifării, primul minut al
convorbirilor este indivizibil, iar dupa primul minut,
tarifarea va fi divizată la secundă.
13. Portabilitatea numerelor de telefon actuale se
va realiza gratuit de către prestatorul de servicii de
telefonie mobilă - daca este cazul, conform Deciziei
presedintelui A.N.R.C.T.I nr. 3.444/2007.
14. Alte facilităţi.
Perioada minimă de valabilitate a ofertei: termen de 30 zile de la data limită de depunere a
ofertei
Termen limită de depundere a ofertelor: 28.02.2012, ora 14.00
Informaţii suplimentare puteţi solicita la adresa Autorităţii Contractante menţionată mai sus.

