
DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 

Denumire o�ciala: DIRECTIA DE UTILITATI PUBLICE, SALUBRIZARE SI PROTECTIA 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   

ANUNT 

Denumire contract:
Servicii prestate de Responsabilul cu protecţia datelor (DPO)

Data limita depunere oferta:
22.09.2021 12:00

Tip anunt:
Cumparari

directe

Tip
contract:
Servicii

Cod si denumire CPV:
79417000-0 - Servicii de

consultanta in domeniul
securitatii (Rev.2)

Valoare
estimata:
4.800,00  -

6.400,00 
RON

Caiet de sarcini:
02_CS_Form_Model

Ctr.docx

Descriere contract:
Servicii prestate de Responsabilul cu protecţia datelor (DPO) în vederea conformării la dispoziţiile R
egulamentului (UE) 2016/679.

Conditii referitoare la contract:
Conform model contract ataşat prezentului anunţ. Valoarea minimă reprezintă valoarea estimată p
entru anul 2021. Valoarea maximă reprezintă valoarea estimată pentru prelungirea cu 4 luni în anul
2022, cu condiţia identi�cării sursei de �nanţare.

Conditii de participare:
Se vor completa toate formularele ataşate prezentului anunt. 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 va � însoţită de : Certi�catul de absolvire a unui curs autorizat A.N.C. pe
ntru ocupaţia de „Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal“ – DPO (Data Protection O
�cer), Cod COR: 242231pentru persoana/persoanele propusă/e ; Pentru demonstrarea experienţei
în legislaţia şi practicile de protecţie a datelor la nivel naţional şi european, precum şi o înţelegere a
decvată a RGPD, persoana propusă pentru poziţia (DPO) trebuie să demonstreze că a ocupat astfel
de poziţii în cadrul a minim 2 contracte, din care un contract cu o instituţie publică, depunând CV-u
l, contracte, sau orice alte documente contrasemnate de bene�ciari din care să rezulte implicarea p
ersoanei propuse în derularea contractului. Propunerea �nanciară va cuprinde valoarea serviciilor
prestate pentru anul 2021. Oferta nu va � luata în considerare dacă nu sunt prezentate toate formu
larele şi documentele solicitate.

Criterii de atribuire:
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preţul cel mai scăzut

Informatii suplimentare:
Solicitari de clari�cari se pot depune prin posta electronica (achiziţiipublice@mediusectorul1.ro) pâ
nă cel târziu două zile lucrătoare înainte de depunerea ofertei. Răspunsurile la solicitările de clari�c
ări se transmit prin publicarea unei erate, în termen de o zi de la primirea solicitarii şi, totodată, se t
ransmit prin e-mailul solicitantului. În baza prezentului anunţ, operatorii economici interesaţi vor p
ublica în catalogul electronic, în termenul limită precizat mai sus, un nou produs astfel: Denumire:
“Responsabil DPO anunt nr….., Unitate de masură: luna, Preţ catalog: se va indica preţul abonamen
tului lunar (care va corespunde celui din formularul PF) Descriere: conform ofertă tehnică la anunţu
l publicitar nr…..., întocmită cu respectarea caietului de sarcini. Publicarea unui produs de catalog în
baza prezentului anunţ publicitar presupune asumarea integrală a cerinţelor/condiţiilor din caietul
de sarcini ataşat. Imediat după publicarea produsului de catalog se vor transmite prin poşta electro
nică formularele solicitate, indicând la subiectul mesajului ”Oferta af. ADV nr….” În situatia în care e
xistă neconcordanţe între preţul din catalogul electronic şi preţul total din formularul PF, oferta se v
a corecta conform veri�cărilor efectuate de achizitor.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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