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Achiziţie directa iniţiata din catalogul electronic

Cod unic achiziţie: DA27919938

Informaţii generale

DENUMIRE ACHIZIŢIE: SERVICII DE ACCES UTILIZARE SOFTWARE 
FINANCIAR-CONTABIL Şl SALARIZARE (RESURSE UMANE)

Cod si denumire CPV: 72267000-4 Servicii de intretinere si reparaţii 
de software (Rev.2)

Finanţare prin fonduri comunitare: Nu

Tip de contract: Servicii

Stare: Deliberare

Data publicare: 07.05.2021 17:46

Data de răspuns a ofertantului: 08.05.2021 21:05

Data limita de răspuns a autoritatii contractante: 13.05.2021 17:00

Autoritatea contractanta

Denumire: DIRECŢIA DE UTILITATI PUBLICE, SALUBRIZARE SI 
PROTECŢIA MEDIULUI

CUI: 41640678

Adresa: Strada: Mureş, nr. 18-24, Sector 1, Judeţ Bucureşti, 
Localitate: Bucureşti, Cod postai: 012275

Localitatea, Tara: Bucureşti, Romania

Telefon: +40 722451408

E-mail: achizitiipublice@mediusectonjl1.ro

Website: www.primariasector1.ro

Operator economic

Denumire: S.C. Advanced Technology Systems S.R.L 

CUI: 2649587

Adresa: Strada: Tineretului, nr. 1, Sector -, Judeţ Dambovita, 
Localitate: Targoviste, Cod postai: 130029

Localitatea, Tara: Targoviste, Romania

Telefon: +40 245620620

E-mail: office@ats.com.ro; dstefan@ats.com.ro

Website: http://ats.com.ro/

Informaţii cumpărare directa 

Descriere

Condiţii de livrare

Condiţii de plata

Documente ataşate

Aplicaţia financiar-contabilă trebuie să aibă integrate modulele: 
contabilitate generală, casa, banca, gestiune materiale/obiecte de 
inventar/mijloace fiza, parteneri, buget rectificări de buget execuţie 
bugetară, anexe bugetare, ALOP, balanţe, balanţă, fişe, FOREXEBUG, 
evidenţe conturi clasa 8. Aplicaţia salarizare - resurse umane trebuie 
să asigure: gestionarea datelor personale, istoric specializări; calculul 
salariului; calculul concediilor medicale şi de odihnă; editări situaţii 
diverse; completare ştate plată, fişe fiscale; evidenţa detaliată a 
datelor salariale, sporurilor, reţinerilor; generare înregistrări contabile 
aferente plăţii salariilor şi a obligaţiilor către stat creare ştat de 
funcţii; generare declaraţii pentru pensii, şomaj şi sănătate; stat 
avans concedii de odihna, pontaj; monitorizare cheltuieli de personal 
pe categorii; rapoarte şi fişiere pentru plata prin cârd pentru 
majoritatea băncilor, realizare ştate pentru tichete. Pe lângă 
utilizarea aplicaţiilor se va solicita: instmire, asistenţă tehnică, 
intervenţii la sediul instituţiei, rezolvarea incidentelor legate de 
software apărute la utilizare, adaptarea continuă a aplicaţiilor la 
modificările legislative, instalări gratuite pentru versiuni noi. 
Prestatorul va asigura preluarea oazei de date existente, aferentă 
anilor 2019-2020.
înainte de acceptarea acestei comenzi vă rugam sa parcurgeţi 
modelul de contract si sa completaţi formulare ataşate şi sa le 
transmiteri la adresa de mail: achiziţiipubi

Conform clauzelor contractuale. înainte de acceptarea acestei 
comenzi vă rugam sa parcurgeri modelul de contract si sa completaţi 
formulare ataşate şi sa le transmiteri la adresa de mail: 
achiziţiipublice@mediusecto rul1.ro

Conform clauzelor contractuale. înainte de acceptarea acestei 
comenzi vă rugam sa parcurgeri modelul de contract si sa completaţi 
formulare ataşate şi sa le transmiteri la adresa de mail: 
achiziţiipublice@mediusectorul1.ro

02_Contract model.Formulare.docx
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Repere achiziţionate Cantitate

SERVICII DE MENTENANTA SI s°licitata:8 
UTILIZARE SISTEM 
INFORMATIC INTEGRAT 
FINANCIAR CONTABIL SI 
SALARIZARE

Valoare achiziţie (RON fara TVA) 

Preţ estimat: 2.800,00

Număr de referinţa: 43

Preţ de catalog: 2.800,00 RON/bucata

Cod si denumire CPV: 72267000-4 - Servicii 
de intretinere si reparaţii de software (Rev.2)

Ofertată: 8 Preţ de vanzare: 2.800,00 

Valoare estimata: 22.400,00 

Valoare de vanzare: 22.400,00

Descriere: Asigura servicii de acces utilizare sistem informatic integrat ATLAS modul financiar contabil şi modul informatic salarizare, 
mentenanţă şi asistenţă tehnică

TOTAL Valoare de vanzare: 22.400,00 RON
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