
 ACHIZITII PUBLICE - MUNICIPIUL SACELE    

Data Denumire si caracteristici categorie de produse , servicii ,lucrari  Data limita a achizitiei Castigatorul licitatiei 

29.01.2019 Primaria Municipiului Sacele intentioneaza sa achizitioneze prin achizitie directa, În 
temeiul art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice coroborat cu art. 

43 din Hotarârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice  de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice ,cu 

modificarile si completarile ulterioare,  

  SERVICII DE MENTENANȚĂ ASUPRA ECHIPAMENTELOR DE TEHNICA 

DE CALCUL, PERIFERICELOR, RETELEI DE CALCULATOARE SI A 

SERVER-ULUI DE BAZE DE DATE DIN CADRUL PRIMARIEI 

MUNICIPIULUI SACELE  

COD CPV-50324100-3 SERVICII DE INTRETINERE A SISTEMELOR 
Valoarea estimata a  serviciilor- este de 4.500 lei (fara TVA) /LUNA  

Sursa finantare –Buget local 

Propunerea tehnica va fi întocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte 
prevederile legale in domeniu  . 

In cadrul propunerii financiare se vor completa si prezenta Formularul de oferta si 

Anexa la Formularul de oferta 

Se vor completa formularele anexa la fisa de date 
Documentele care compun oferta, propunerea tehnică şi propunerea financiară au un 

caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de 

valabilitate  a ofertei. 
NOTA; Ofertantul declarat castigator trebuie sa faca dovada ca detine standardul ISO 

27001:2013-Securitatea Informatiei 

............................................................................................................................. ................. 
Alte Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Administrativ  , al Primariei 

Mun.Sacele ,P-ta  Libertatii Nr.17 telefon 0268 276164 sau prin e-mail: 

primaria@municipiulsacele.ro, persoana de contact d-nul Mangale Bogdan. 

Ofertele se vor depune in plic 
inchis la Compartimentul CIC al  

Primariei Muni. Sacele- Pta Libertatii 

nr.17 -505600 - pana la data 
de 04.02.2019 ora 12.00 

 (cu mentiunea “-SERVICII DE 

MENTENANȚĂ ASUPRA 

ECHIPAMENTELOR DE 

TEHNICA DE CALCUL, 

PERIFERICELOR, RETELEI DE 

CALCULATOARE SI A 

SERVER-ULUI DE BAZE DE 

DATE DIN CADRUL PRIMARIEI 

MUNICIPIULUI SACELE 
”–a nu se deschide inainte de data 

04.02.2019 ora 12.00)  

  

Ulterior, achizitia directa va fi 
derulata si finalizata in noul 

SEAP(http://sicap-prod.e-

licitatie.ro/)  de catre autoritatea 
contractanta numai cu ofertantul 

declarat castigator, dupa evaluarea 

ofertelor. 
 

  

 

 

http://sicap-prod.e-licitatie.ro/
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