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Obiect consultare

Consultarea pieței in vederea inițierii procedurii de licitație privind serviciile de 
consultanta pentru elaborarea de metodologii si politici publice din cadrul ORDA

Descriere

La nivelul Autoritatii Contractante este in implementare proiectul “eORDA – 
simplificarea procedurilor administrative si facilitarea serviciilor publice în mediul 
digital, în domeniul drepturilor de autor si conexe” (nr: POCA/513/1/1/130045), care 
are ca obiectiv general imbunatațirea proceselor de lucru si reducerea poverii 
administrative in domeniul drepturilor de autori si conexe, prin dezvoltarea si 
introducerea de standarde, metodologii, sisteme si servicii electronice ce 
optimizeaza procesele decizionale din cadrul Oficiului Roman pentru Drepturile de 
Autor orientate catre cetațeni si mediul de afaceri si asigura un grad ridicat de 
protecție a drepturilor subsumate acestui domeniu, prin mijloace facile, inclusiv în 
mediul digital.  

Având în vedere complexitatea serviciilor, este necesară identificarea cu o acuratețe 
cât mai mare a cerințelor tehnice ale serviciilor si expertilor care vor face obiectul 
achiziției, cât și a nivelurilor reale ale prețurilor acestora, astfel încât să se asigure 
maximizarea avantajelor tehnico - economice prin asigurarea unei intensități cât mai 
ridicată a competiției.  

“Servicii de consultanta pentru elaborarea de metodologii si politici publice”:  
- valoare estimata totală de 1,708,800.00 lei fără TVA;  
- cod CPV: 71621000-7; 79111000-5; 71241000-9;  

Propunerile tehnice vor avea ca punct de plecare caracteristicile minimale solicitate 
de autoritatea contractanta, dar fara a se limita la acestea si a fara a fi restrictive, 
anexate la prezentul anunt.

Aspecte supuse consultarii

Se solicită de la operatorii economici de profil din domeniu urmatoarele informații 
privind: 

ASPECTE TEHNICE:  
• Propunere proiect metodologie, plecand de la solicitarile si necesitatile ORDA, 
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in conformitate cu legislatia in vigoare; 
• Propunere factori de evaluare – tinand cont de obiectul serviciilor si a 
rezultatelor preconizate in cadrul proiectului  
• Necesar resurse umane derulare contract + criterii de calificare (cerinte 
profesionale) 
• Resursele necesare/expertiza necesară pentru realizarea activităților în Contract 
și obținerea rezultatelor - Număr de experți pe categorie si expertiză necesară
(ProfiIuI expertilor cheie, Calificare educațională şi profesională, Experiența 
profesională specifică) 
Sprijinirea ORDA să identifice soluțiile de pe piață care sa răspunda necesităților, 
astfel încât, atunci când departamentul beneficiar redactează documentațiile de 
atribuire, respectiv specificațiile tehnice finale, să permită atât o competiție reală și 
corectă;  

ASPECTE FINANCIARE: Principalul scop al solicitarii propunerilor financiare il 
constituie validarea valorii estimate din cererea de finanțare prin colectarea de 
informații privind prețurile cat aproape de nivelul pieței de profil actual, precum si 
determinarea valorii estimative asupra principalelor probleme în legatură cu 
realizarea achiziției;  

INFORMATII SUPLIMENTARE: Sprijinirea autorității contractante să identifice 
informații suplimentare privind condițiile minime obligatorii de calificare 
(recomandări privind formularea criteriilor de calificare privind 
standare/avize/certificări obligatorii în legătură directă cu obiectul achizitiei, contract 
de prestare servicii cu accent pe aspectele legate pe durata de derulare, numar 
experti propusi, orice alta propuneere tehnica, etc). 

Recomandarile tehnico - economice se vor transmite in format editabil si in limba 
romana.  
Recomandarile vor respecta Legea 98/2016 si Hotararea 395/2016, cu modificarile si 
completarile ulterioare

Modalitate desfasurare

Propunerile, sugestiile sau recomandările cu privire la aspectele supuse consultării si 
orice informatii suplimentare/modificari vor fi transmise numai prin mijloace 
electronice la adresa de e-mail: office@orda.gov.ro , in format editabil, cu titlul 
“Consultare piata Serviciile de consultanta pentru elaborarea de metodologii si 
politici publice din cadrul ORDA”. Orice comunicare intre A.C. si OP posibil interesati 
se va face in scris prin intermediul schimburilor de mesaje electronice

Data publicare
22.01.2021 16:28

Data limita transmitere propuneri
29.01.2021 23:30

Data limita consultare
02.02.2021 23:30
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RAPORTUL FINAL  ()
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