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Aplicatie soft pentru calcul devize 
 

CAP. 1 BENEFICIAR 
Primaria Municipiului Constanta, bd. Tomis nr. 51, Constanta, Romania 

 

CAP. 2 OBIECTUL ȘI NECESITATEA ACHIZIȚIEI  
Obiectul achiziției constituie achizitionarea unei aplicatii informatice pentru devize, 

pentru un numar de 25 utilizatori concurenti. 

 

CAP. 3 SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME ȘI OBLIGATORII 
Aplicatia trebuie sa poata fi instalata pe un server cu sistem de operare Windows 

(care va fi pus la dispozitie de autoritatea contractanta, si va functiona in reteaua 

interna a primariei) și accesata de la orice calculator din rețeaua internă a PMC (cu 

sistem de operare Windows), în limita licențelor achiziționate, alocate pe bază de 

user și parolă confidențială.  

Aplicatia trebuie sa ofere posibilitatea de a stabili pentru utilizatori drepturi specifice 

de acces la informatiile incarcate in program, pana la nivel de deviz. 

Securitatea datelor trebuie sa fie realizată prin stabilirea drepturilor specifice de 

acces la informațiile încărcate în aplicație. 

Aplicatia trebuie sa permita minim urmatoarele functionalitati: 

- Antemasuratoare: calculul cantităţilor de lucrări folosind formule şi parametri; 

- Evaluare: estimarea valorii unui obiectiv folosind norme de deviz şi oferte de 

preţuri actuale; 

- Ofertare: întocmirea formularelor de ofertare conform Ordin 863/2008 şi 

Hotărârea nr. 28/2008, HG 907/2016. 

- Decontare: întocmirea situaţiilor de plată în vederea decontării; 

- Planificare: proiecte, realizare Grafic Gantt, calcul durată activităţi, drum critic; 

- Urmărire: evoluţia unui proiect,  situaţii comparative; 

- Comparativ: Intocmire raport comparativ, ceea ce va permite sa selectati rapid 

oferta cea mai avantajoasa; 

- verificarea automata si avertizarea discrepantelor dintre PU/cantitate contract si 

PU/Cantitate decontare;  

- intocmire situatii de plata in vederea decontarii; 

- calculul automat al restului de executat pentru o investiţie aflată în derulare; 

- crearea de centralizatoare si cumulative specifice raportarilor productiei realizate 

(CSP - centralizatorul situatiilor de plata, RC - Raport cumulativ al situatiilor de 

plata, Centralizatorul productiei raportat la total productie etc); 
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- raportare flexibila cu export Excel, pdf etc;  

- orice raport realizat sa poata fi afișat în format excel, pdf etc si sa fie formatat 

pentru tipărire iar dosarul de raportare sa poata fi realizat automat în excel, pdf 

etc; 

- exportul de investitii complete in EXCEL; 

- functia Export - import lista de echipamente si fise tehnice atasate in si din fisier 

standard excel; 

- pastrarea istoricului ofertelor de la furnizori; 

- analiza achizitiilor si a istoricului tuturor preturile de achizitie a produselor;  

- posibilitatea de import (din format standard excel) de oferte de la furnizori de 

produse (materiale, utilaje); 

- interfața programului trebuie sa fie intuitivă și structurată în ordinea logică a 

întocmirii documentației pentru participare la licitație; 

- sa ofere o functie de calcul invers investitie, obiect, deviz folosind sporuri aplicate 

la pretul unitar al resurselor sau la consumul resurselor; 

- sa ofere toate facilităţile unui program tip Windows (ferestre, meniuri, butoane, 

meniuri contextuale, taste funcţionale, help contextual); 

- sa ofere posibilitatea de a stabili pentru utilizatori drepturi specifice de acces la 

informatiile incarcate in program, pana la nivel de deviz; 

- sa poate prelua si evalua devize utilizand incadrari din indicatoare de norme de 

deviz din editiile 1981, 1982, 1999, 2006 si 2009- 2014; 

- baza de date cu norme de deviz şi oferte de preţuri actuale trebuie sa includa: 

o Indicatoare de norme de deviz republicate ediţia 1981 şi ediţiile 
revizuite până la nivelul anilor 2012 

o Norme de deviz pentru tehnologii noi elaborate în parteneriat cu 

producători sau importători de tehnologii în perioada 2007-2016 
o Oferte de preţuri actuale de la furnizori de materiale de construcţii 

de interes naţional 
o Preţuri de referinţă actualizate pentru cel putin 60.000 de resurse 

materiale, manopera, utilaje, transport 

o Recapitulații cu indici actualizați; devizele sa se calculeze in timp 
real, pe masura introducerii articolelor sau a realizarii de modificari 

asupra cantitatilor sau a preturilor resurselor, fara a iesi din modulul 
de editare al devizului 

o Posibilitatea de a crea NORME LOCALE  

- intocmirea si listarea de devize in conformitate cu cerintele impuse de HG 

nr.28/2008, HG 907/2016 atat in varianta cu valori cat si fara valori; 

- posibilitatea de adaugare/modificare de articole noi, norme compuse, coduri noi 

de resurse, liste anexe noi in baza de date a nomenclatorului sau in cadrul 

devizelor; 

- posibilitatea de grupare articole in deviz in capitol si calcul subtotal; 

http://www.deviz.ro/
http://www.deviz.ro/noutati-program-devize
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- sa ofere o functie de calcul invers investitie, obiect, deviz folosind sporuri aplicate 

la pretul unitar al resurselor sau la consumul resurselor; 

- sa permita importul investitiilor cu devize din alte programe (Excel, Doclib, ISDP, 

Windev etc), pentru a permite o colaborare facila cu partenerii; 

- sa permita intocmirea unui raport comparativ, care sa permita selectarea rapida a 

ofertei cea mai avantajoasa; 

- sa permita exportul de investitii complete in EXCEL; 

- sa permita modificarea cantitatilor, a preturilor si a denumirilor direct in tabel; 

- sa puna la dispozitia utilizatorului functii de cautare avansata a articolelor si a 

resurselor care compun articolele de deviz; 

- sa permita folosirea de taste functionale pentru apelarea celor mai importante 

comenzi; 

- sa permita crearea de norme proprii, completarea bazelor de date cu resurse noi 

sau norme derivate; 

- sa permita crearea de norme compuse; 

- sa permita crearea de baze de preturi; 

- sa permita transferul automat de preţuri dintr-un deviz către alte devize selectate 

de utilizator folosind baza de preturi; 

- sa ofere posibilitatea de afisare provenienta materiale, manopera, utilaj, transport 

la pozitionarea mouse-ului deasupra codului resursei in lista de resurse; 

- sa se poata prelua într-un deviz nou compoziţia unuia sau mai multor devize deja 

introduse de utilizator; 

- sa ofere functia export - import lista de echipamente si fise tehnice atasate in si 

din fisier standard excel; 

- sa ofere functia de import-export lista de materiale si utilaje de la furnizori  din 

fisier standard excel; 

- sa permita listarea devizelor sub forma analitica insotite de extrasele de resurse 

(material, manopera, utilaj, transport); 

- sa ofere posibilitatea de tiparire a documentatiei, a paginatiei si a cuprinsului 

automat, fara alte formatari si prelucrari suplimentare ale textelor; 

- rapoartele generate cu ajutorul programului sa fie conform cu legislaţia in vigoare 

(Ordin 863/2008 şi Hotarare 28/2008), si anume: 

F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv ofertate sau decontate 

F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte ofertate 
sau decontate 
F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări ofertate sau decontate 

F4 - Lista cu cantitățile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări 
ofertate sau decontate 

F5 - Fişa tehnică pentru utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări 
F6 - Graficul general de realizare a investiţiei publice 
DG - Deviz general ofertat sau decontat 
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DO - Devizul obiectului ofertat sau decontat 
Lista de materiale la nivel de investiţie, obiect sau deviz ofertate sau 
decontate 

Lista de utilaje la nivel de investiţie, obiect sau deviz ofertate sau 
decontate 

Lista de manopera la nivel de investiţie, obiect sau deviz ofertate sau 
decontate 
Lista de transport la nivel de investiţie, obiect sau deviz ofertate sau 

decontate 
Raport cumulativ al situaţiilor de plată 

Centralizatorul situaţiilor de plată 
 

- sa ofere posibilitatea de schimbare a fonturilor, adaugarea unui text pe marginea 

rapoartelor; 

- sa ofere posibilitatea decontarii partiale sau totale; 

- sa permita crearea de situatii de plata, note de comanda suplimentara, note de 

renuntare; 

- sa realizeze calculul automat al restului de executat pentru o investiţie aflată în 

derulare; 

- sa creeze centralizatoare si cumulative specifice raportarilor productiei realizate 

(CSP - centralizatorul situatiilor de plata, RC - Raport cumulativ al situatiilor de 

plata, Centralizatorul productiei raportat la total productie etc); 

- sa permita importul de investiții (obiecte, devize, norme, liste de echipamente) și 

rapoarte de executie din aplicatie; 

- sa preia consumuri și preturi unitare pentru fiecare resursă (material, manoperă, 

utilaje, transport, echipamente) din devize, norme de deviz, și liste de 

echipamente; 

- sa permita estimarea corecta a duratei de execuție a unui proiect folosind 

graficul Gantt, drum critic, calcul automat durată activități; 

- sa permita calcularea automata a duratei unei activităţi ţinând cont de numărul de 

muncitori pe echipă, numărul de echipe disponibile, numarul total de ore de muncă; 

- sa afiseze informaţiile sub forma unui grafic Gantt; 

- sa ofere posibilitatea de export grafic Gantt complet in Excel; 

- sa afiseze pe grafic drumul critic; 

- sa organizeze activităţile (precedenţă, restricţii); 

- sa urmăreasca evoluţia unui proiect folosind pentru acest lucru un punct de 

referinţă; 

- sa permita intocmirea de rapoarte de cost, rapoarte comparative între diferite faze 

ale proiectului; 

- sa ofere posibilitatea de adaugare rapida directoare, proiecte, activitati folosind 

tasta INSERT; 

- sa poata fi folosite tastele functionale - editare directa in tabel  
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CAP. 4 GARANTIE, SUPORT TEHNIC, ACTUALIZARI SI INSTRUIRE 

UTILIZATORI 
 

Garantia aplicatiei trebuie sa fie de minim 1 an de la data receptiei finale a acesteia. 

Furnizorul va realiza gratuit instruirea tuturor utilizatorilor la sediul 

beneficiarului (a se specifica in oferta).  

Furnizorul va oferi serviciul de mentenanta si suport tehnic gratuit pentru 12 

luni de la data receptiei aplicatiei, care consta in actualizari (incluzând baza de 

date, funcții noi și modificări legislative), fixuri si upgrade-uri minore si majore ale 

aplicatiei, precum si suport tehnic adecvat. 

Furnizorul se obligă sa restabileasca funcționarea programului în maxim 48 ore de 

la eventualele nereguli aparute în utilizarea produsului, sesizate de catre beneficiar 

sau de catre furnizor. 

Asistenţa tehnică va fi acordată on-line și prin telefon, în intervalul de luni până 

vineri, orele 8.00-17.00. 

Timpul de reacție din partea prestatorului la primirea unei sesizări din partea 

beneficiarului privind apariția unei probleme de funcționare a aplicatiei trebuie să fie 

cât mai scurt posibil, dar să nu depășească următoarele termene: 

- 24 de ore pentru o intervenție online; 

- 48 de ore dacă intervenția necesită deplasare la sediul beneficiarului. 
 

CAP. 5 LIVRABILELE SISTEMULUI 
- kitul de instalare a aplicatiei, pe suport digital; 

- ghid de utilizare a aplicatiei in limba romana, online sau pe suport digital; 

- baza de date actualizata la zi la data cumpararii; 

- instrucțiuni de administrare a aplicației, a bazei de date și instrucțiuni de backup 

în limba româna în format scris / electronic și videolecții disponibile online. 

 

CAP. 6 TERMENUL DE LIVRARE 
Aplicatia va fi livrata in termen de maxim treizeci (30) de zile calendaristice de la 

data primirii comenzii din partea beneficiarului, dupa semnarea contractului de 

catre ambele parti.  

 

CAP. 7 MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICE 
Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerinţelor din caietul de sarcini, în acest 

sens, ofertantul având obligaţia de a prezenta în propunerea tehnică toate 

caracteristicile solicitate, precum şi de a-şi asuma toate celelalte cerinţe din caietul 

de sarcini. Se va face dovada conformităţii produselor care urmează să fie furnizate 
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cu cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. În acest scop, propunerea tehnică 

va conţine un comentariu, articol cu articol, al elementelor conţinute în 

caietul de sarcini (specificaţiile tehnice), prin care să se demonstreze 

corespondenţa propunerii tehnice cu elementele respective.  

 

 

În oferta tehnică se vor detalia toate functionalitatile din caietul de 

sarcini si se vor atașa capturi de ecran relevante, din care să reiasă 

funcționalitatea la care se referă, pentru fiecare funcționalitate care poate fi 

demonstrată în acest mod. Capturile de ecran vor fi inserate în dreptul 

funcționalității respective (imediat sub aceasta) și trebuie să fie color și 

lizibile.  

Se va elabora o matrice a cerințelor tehnice, în care se va trece în stânga 

cerința tehnică solicitată, iar în dreapta cerința tehnică ofertată, împreuna cu 

capturile de ecran, după caz (acolo unde există). 

 

Toată corespondența va fi redactată în limba romană, la fel ca și întocmirea 

ofertei de către ofertant, precum și toate documentele care au legătură cu oferta. 

In cazul în care oferta nu respectă cerinţele prevăzute în documentaţia de 

atribuire, autoritatea contractanta are dreptul de a respinge oferta ca 

neconformă. 

CAP. 8 MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTEI FINANCIARE 
Toate cheltuielile pentru pregătirea și depunerea ofertelor vor fi suportate de 

către ofertanți. PMC nu poate fi făcut responsabil pentru aceste costuri, indiferent 

de rezultatul procesului de selecție a ofertelor. 

 Prețul din oferta financiară va fi exprimat in lei fără TVA și va include toate 

cheltuielile logistice de transport, cazare, etc. precum și alte cheltuieli implicate 

furnizorului. 

Oferta financiară va fi prezentată după cum urmează: 

Nr. crt. Denumirea produsului Nr. 

utilizatori 

concurenti 

Preț total lei fără T.V.A. 

1. Aplicatie soft pentru calcul 

devize  

25  

 

Ofertantul trebuie să asigure gratuit (se va menționa în ofertă): 

- instalarea și configurarea aplicației pe serverul și stațiile de lucru ale 

beneficiarului, în rețeaua intranet a instituției; 

- instruirea utilizatorilor la sediul beneficiarului; 

Se vor specifica:  

- termenul maxim de livrare si instalare a aplicației, care nu trebuie să 

depășească termenele specificate la cap. 6; 

- perioada de valabilitate a ofertei (minim 90 de zile).  
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Nu se accepta furnizarea de licente tip „trial” sau „demo”, cu durata 

limitata de utilizare. Toate licentele ofertate trebuie sa fie perpetue (a se 

specifica in oferta).  

Achizitionarea aplicatiei nu trebuie sa presupuna alte cheltuieli suplimentare pentru 

autoritatea contractanta, altele decat cele specificate in oferta financiara a 

furnizorului. 

CAP. 9 CRITERIUL DE ATRIBUIRE 
Criteriul de atribuire este pretul total cel mai scazut, în condițiile respectării 

cerințelor minime din caietul de sarcini. 

CAP. 10 MODALITĂȚI DE PLATA 
Factura fiscala se va emite dupa semnarea procesului verbal de receptie finala. 

Decontarea se va face pe baza procesului verbal de recepție finală și a facturii 

emise de prestator. 

Plata facturii se va face in termen de maxim 15 zile după înregistrarea lor la 

beneficiar, în funcție de alocațiile bugetare aprobate. 

 

Director Directia Organizare si Informatizare, 

Adriana Stamat 

 

Sef Serviciu Informatizare, 

Cristina Toma 

 

Serviciul Tehnic Investitii 

Inspector Razvan Tudoran 

 


