Investeşte în oameni!
„Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007- 2013”
Axa prioritară 2. Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Domeniul major de intervenţie 2.1. Tranzitia de la scoala la viata activa
Titlul proiectului: „Studentul consiliat – excelent viitor angajat”
Contract POSDRU/160/2.1/S/138850

NR. A46 / 28.08.2014

Aprobat,
Doru Popa
REPREZENTANT LEGAL

INVITAŢIE PARTICIPARE

REF: depunere oferte pentru achiziţionarea de servicii de testare software (testare platforma
informatica, testare sistem informatic); Cod CPV 72254000-0, 72254100-1;
Denumirea proiectului: „Studentul consiliat – excelent viitor angajat”
POSDRU/160/2.1/S/138850
ACHIZITOR: SC ELSACO BUSINESS SOFTWARE SRL, Partener 7, sediu: Strada Pacea
Nr. 41A , Municipiul Botosani, Judetul Botosani, Romania, cod postal 710013
Date de contact: Pentru orice eventuale clarificări privind prezenta achiziţie, Ofertanţii pot
contacta Achizitorul la posdru@ebsoft.ro , fax: 0231532 905
Descrierea serviciilor solicitate:
SC ELSACO BUSINESS SOFTWARE SRL doreşte achiziţionarea de servicii analiza
comportament tehnic si testare platforma informatica (sistem informatic) în vederea analizarii
comportamentului aplicatiei, testarii, verificarii si validarii portalului web suport pentru
consiliere, prevazut ca element suport general al proiectului „Studentul consiliat – excelent
viitor angajat” POSDRU/160/2.1/S/138850.
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Prestatorul va asigura urmatoarele servicii:

Produs

Specificaţii tehnice

Servicii
Prestatorul va realiza testarea unei platforme web tip portal in
analiza si vederea identificarii deficientelor. Portalul este de tipul
testare
WYSIWYG. Prestatorul va elabora etapele testarii avand in vedere
platforma aplicatia ce urmeaza a fi testata. Se va analiza comportamentul
informatica aplicatiei.
(sistem
Prestatorul trebuie sa detina infrastructura hardware formata din cel
informatic) putin doua servere cu procesor minim 4 core si 16 GB RAM in
vederea instalarii si realizari testelor.
Vor fi identificate scenariile de testare ce urmeaza a fi parcurse. In
urma parcurgerii vor fi elaborate detalii cu privire la contextul
identificarii deficientelor precum si capturi de ecran, conform unui
model ce va fi anexat la Invitatia de participare.
In urma realizarii primului set de teste echipa prestatorului va
colabora cu echipa de dezvoltare a beneficiarului in vederea
realizarii corectiilor si actualizarilor necesare. Vor fi oferite detalii
suplimentare necesare identificarii corecte a problemei de catre
echipa beneficarului.
In urma realizarii corectiilor Prestatorul va verifica rezolvarea
acestora si inglobarea lor in portalul functional online.
In urma acestei faze Prestatorul va intocmi un Raport cu
concluziile rezultate in urma testarii si in urma verificarii
implementarii corectiilor/actualizarilor de catre echipa
beneficiarului.

Cantitate Pret
estimat/buc
fara TVA
1 buc
102.298,39
lei

Procedură de atribuire: Achiziţia se desfăşoară în concordanţă cu prevederile Instrucţiunii
nr.79/25.10.2013 şi a Ordinului ministrului fondurilor europene nr.1120/2013 publicat in M.Of.
partea I, nr. 650/22.10.2013, Ordinul ministrului muncii familiei protecţiei sociale, ministrului
finanţelor publice nr. 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei
cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial
,,Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013"

Tipul contractului: Contract de prestari servicii
Mentiuni specifice: avand in vedere reglementarile specifice POSDRU, contractul de furnizare
ce va fi semnat va cuprinde obligatoriu in textul sau urmatoarele articole:
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 Prestatorul are obligatia de a pastra toate documentele originale, inclusiv documentele
contabile, privind prezentul contract, in vederea asigurarii unei piste de audit adecvate,
in conformitate cu regulamentele comunitare si nationale. Toate documentele vor fi
pastrate pana la data de 31.12.2021 cu posibilitatea prelungirii acestui termen pana la
inchiderea oficiala a POSDRU. Conform Ordinului de ministru MMFPS 1.117 / MFP
2.170 / 2010, art.5, alin.(2) “pentru toate subcontractele (externalizarile),
subcontractorii se angajeaza sa furnizeze organismelor de audit si de control toate
informatiile necesare privind activitatile subcontractate”.
 Prestatorul se obliga sa puna la dispozitia achizitorului, AMPOSDRU, OI responsabil,
Autoritatii de Certificare si Plata, Autoritatii de Audit, Departamentului de Lupta
Antifrauda, Comisiei Europene, Curtii Europene de Conturi si/sau oricarui alt
organism abilitat sa verifice modul de utilizare a finantarii nerambursabile, la cerere si
in termen, documentele si/sau informatiile solicitate si sa asigure toate conditiile pentru
efectuarea verificarilor la fata locului
 Furnizorul se obligă să garanteze pe achizitor pentru îndeplinirea de către acesta a
obligaţiilor sale ce decurg din calitatea sa de partener, potrivit clauzelor de la art.6 lit
A, pct.12, pct.13, pct.14 si pct .15
din Contractul de finanţare POSDRU
/160/2.1/S/138850, inregistrat la CNDIPT OI POSDRU cu nr.3770/31.03.2014, astfel:
o Furnizorul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului/AMPOSDRU/OI
POSDRU delegat sau oricărui alt organism abilitat să verifice modul de
utilizare a finanţării nerambursabile, la cerere şi în termen, documentele şi/sau
informaţiile solicitate şi să asigure toate condiţiile pentru efectuarea
verificărilor la faţa locului. Neprezentarea documentelor solicitate în cadrul
verificărilor poate conduce la declararea ca neeligibile a cheltuielilor aferente
documentelor solicitate.
o În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (1), Furnizorul se angajează
să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se desfăşoară activitatea
sau a fost desfăşurată activitatea care face obiectul contractului de furnizare,
inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu contractul şi
să pună la dispoziţie documentele solicitate privitoare la contractul semnat cu
achizitorul, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic. Documentele
trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate încât să permită verificarea lor.
o Furnizorul are obligaţia de a păstra toate documentele originale (şi în copie
conform cu originalul), inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi
cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în
conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale. Toate documentele vor
fi păstrate 3 (trei) ani de la închiderea oficială a POSDRU 2007 - 2013.
o În cazul nerespectării prevederilor de la alin. (3), Furnizorul este obligat să
restituie Achizitorului întreaga sumă primită, aferentă contractului,
reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă din cofinanţarea FSE şi din
fonduri de la bugetul de stat, inclusiv dabânzile şi/sau penalităţile calculate
conform legislaţiei în vigoare.
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Durata prestării serviciilor: maxim 60 de zile de la data semnarii contractului;
Valoarea estimată: 102.298,39 lei fără TVA.
Data şi ora-limită de depunere a ofertei: 05.09.2014, orele 18.00
Adresa la care se transmit ofertele: posdru@ebsoft.ro, fax: 0231 532 905
Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut
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ANEXA LA INVITATIA DE PARTICIPARE NR. A46 / 28.08.2014
Caz testare portal …………………

Proiect:

Titlu Test Case:

Set Test
Ref #: .........

Test Case
Ref #: .....

• Obiectiv:
Prepared by:
Faza testare: Testare de
sistem
Descriere test case:

Prioritate:

Regresie:  Da  Nu

Platforma:

Instrumente:

Tester:

Responsabil verificare rezultate:
............

Dependente intre teste:
Istoric: versiune .......
Data executie:

Pas

Actiune /
Date de
intrare

Rezultate
asteptate

Rezultate
obtinute

Succes/Ese
c

Actiune de
intreprins in
cazul in care
pasul
genereaza
erori

Defecte #

1
2
3
4
5
6
7
8
Jurnal Executie test case .............
1. .............
2. .............
3. .............
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