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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

Denumire oficiala: DIRECTiA DE UTILITATI PUBLICE, SALUBRIZARE SI PROIECŢIA MEDIULUI CIF; 
41640678

Adresa: Strada Mureş, Nr. 18-24, Sector: 1 Tara:' Romania

Tel: +40 722451408 Fax: E-mail: achizitiipublice@mediusectorul1.ro Punct(e) de contact: 
Carmen Bogdan In atentia:: Carmen Bogdan

ANUNŢ

Denumire contract:
Servicii de realizare site Web şi servicii de găzduire, asistenţă tehnică şi mentenanţă site

Data limita depunere oferta:
14.05.2021 15:00

Tip anunţ: Tip 
Cumpărări contract: 

directe Servicii

Cod si denumire 
CPV:
72413000-8-Servicii 

de proiectare de site- 
uri WWW (World Wide 
Web) (Rev.2)

Valoare
estimata:
12.335,00

-13.675,00
RON

Caiet de sarcini:
02_Caiet

sarcini formulare_RV4.docx

Descriere contract:
Servicii de realizare site Web şi servicii de găzduire, asistenţă tehnică şi mentenanţă site se vor reali 
za în conformitate cu ceriţele caietului de sarcini.

Condiţii referitoare la contract:
Valoarea minimă a achiziţiei reprezintă valoarea estimată pentru derularea contractului pană la 31. 
12.2021 Valoarea maximă a achiziţiei reprezintă valoarea estimată pentru derularea contractului ca 
re include şi prelungirea cu 4 luni în anul 2022, cu condiţia identificării sursei financiare.

Condiţii de participare:
Se vor completa toate formularele ataşate prezentului anunţ. Propunerea tehnică va cuprinde o de 
scriere a serviciilor prestate astfel încăt să se poată stabili corespondenţa cu cerinţele caietului de s 
arcini; Propunerea tehnică care va fi însoţită de iista principaleior site-uri realizate; Sub sancţiunea 
respingerii ofertei, propunerea tehnică va include şi Lista principalelor realizări, din ultimii 3 ani, din 
care să rezulte realizarea a cel puţin 3 site-uri pentru autorităţi/instituţii publice. Oferta nu va fi luat 
a în considerare dacă nu sunt prezentate toate formularele/documentele solicitate.

Criterii de atribuire:
cel mai bun raport calitate-preţ. Factorii de evaluare şi agoritmii de calcul sunt prezentaţi în caietul 
de sarcini.

Informaţii suplimentare:

mailto:achizitiipublice@mediusectorul1.ro


i

Solicitări de clarificări se pot depune prin posta electronica (achiziţiipublice@nnediusectorul1 .ro) pâ 
nă cel târziu două zile lucrătoare înainte de depunerea ofertei. Răspunsurile la solicitările de clarific 
ări se transmit prin publicarea unei erate, în termen de o zi de la primirea solicitării şi, totodată, se t 
ransmit prin e-mailul solicitantului. în baza prezentului anunţ, operatorii economici interesaţi vor p 
ubiicaîn catalogul electronic, în termenul limită precizat mai sus, un produs de catalog astfel: Denu

. mire-."Realizare site WEB cf anunţ nr....; Unitate de măsură: contract; Preţ catalog: se va indica preţ
Descriere: conform ofertă tehnică la anunţul publicitar nr...... întocmită cu res

Xp4@tSia^a soll%r^flbyî^€ftQ'l«i2ai@§ârcirmFWb!tltBhiâCtWMP^8U%i?eîitalogîn baza prezentului anu 
fflD^a,ţ;ţ9QBÎi«^lOp^feiî^p|14:4feurT(itQ!^!i^|^fftpdl^^8^^^qfeî0^;cî>1^ din caietul de sarcini ataşat. Ime 

diat după publicarea produsului de catalog se vor transmite prin poşta electronică formularele solie 
itate, indicând la subiectul mesajului "Oferta af. anunţului publicitar nr...."în situaţia în care există n 
econcordanţe între preţul din catalogul electronic şi preţul total din formularul PF, oferta se va core 
cta conform verificărilor efectuate de achizitor, cu acordul operatorului economic. în absenţa acord 
ului, oferta nu va fi luată în considerare.

LISTA VERSIUNI ANUNŢ PUBLICITAR


