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Informatii generale

DENUMIRE ACHIZITIE: SERVICII DE GĂZDUIRE A PAGINII WEB,
MENTENANȚĂ SITE WEB ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Data publicare: 01.07.2022 09:45

Cod si denumire CPV: 72413000-8 Servicii de proiectare de site-uri
WWW (World Wide Web) (Rev.2)

Data finalizare: 01.07.2022 10:14

Finantare prin fonduri comunitare: Nu Data de raspuns a ofertantului: 01.07.2022 09:48

Tip de contract: Servicii Data de raspuns a autoritatii contractante: 01.07.2022 10:14

Stare: Oferta acceptata

Autoritatea contractanta Operator economic

Denumire: DIRECTIA DE UTILITATI PUBLICE, SALUBRIZARE SI
PROTECTIA MEDIULUI

Denumire: S.C. EXOMAX Tech S.R.L.

CUI: 41640678 CUI: 30058446

Adresa: Strada: Mureş, nr. 18-24, Sector: 1, Judet: Bucuresti,
Localitate: Bucuresti, Cod postal: 012275

Adresa: Strada: Ureche Grigore, nr. 12, Sector: -, Judet: Suceava,
Localitate: Suceava, Cod postal: 720213

Localitatea, Tara: Bucuresti, Romania Localitatea, Tara: Suceava, Romania

Telefon: +40 722451408 Telefon: +40 733932270

E-mail: achizitiipublice@mediusectorul1.ro E-mail: office@pcdata.ro

Website: www.primariasector1.ro Website: www.pcdata.ro

Informatii cumparare directa

Descriere Servicii de găzduire a paginii Web, mentenanță site web și asistență
tehnică pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire cu
4 luni în anul 2023, cu condiția identificării sursei de finanțare.

Conditii de livrare Conform propunerii tehnice si clauselor contractuale

Conditii de plata Conform clauze contractuale

Repere achizitionate Cantitate Valoare achizitie (RON fara TVA)

SERVICII DE GĂZDUIRE A
PAGINII WEB, MENTENANȚĂ
SITE WEB ȘI ASISTENȚĂ
TEHNICĂ

Solicitata: 6 Pret estimat: 235,00

Numar de referinta: PC-MS1 Ofertata: 6 Pret de vanzare: 235,00

Pret de catalog: 235,00 RON/servicii Valoare estimata: 1.410,00

Cod si denumire CPV: 72413000-8 - Servicii
de proiectare de site-uri WWW (World Wide
Web) (Rev.2)

Valoare de vanzare: 1.410,00
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Descriere: 1.Servicii de găzduire a paginii web
SC Exomax Tech SRL va asigura găzduirea acestuia pe un server dedicat (VPS hosting) inclusiv măsurile de securitate.
Spațiul minim necesar pus la dispoziție de către SC Exomax Tech SRL va fi de 25Gb. În funcție de nevoile autorității contractante aceasta, în
urma consultării cu SC Exomax Tech SRL cu privire la marimea update-urilor webprodusului cu documente de tip PDF, JPG/PNG/SVG precum
si formate audio-video etc, poate solicita suplimentarea spațiului.
2.Servicii de mentenanță site web și asistență tehnică

SC Exomax Tech SRL va asigura:
servicii de mentenanță, constând în: întreținere funcționalitate, actualizări ale produsului, îmbunătățire/optimizare module, structură,
dezvoltare.
evaluarea riscurilor de securitate și va lua măsuri pentru asigurarea securității cu o periodicitate săptămânală sau la cererea autorității
contractante;
acțiunile de prevenire și combatere a următoarelor riscuri de securitate vor viza, fără a se limita, la:
•accesul la baza de date şi coruperea sau furtul datelor personale de o terță parte;
•alterarea conținutului produsului web;
•umplerea produsului cu comentarii spam;
•blocarea accesului la site;
instalarea unui certificat SSL pus la dispoziție de achizitor;
actualizarea datelor se realizează prin transmiterea fișierelor necesare a fi încărcate, în termen de maxim 2 ore de la transmiterea acestora
îmbunătățirea structurii produsului se realizează la cererea autorității contractante, în termen de maxim 48 de ore de la transmiterea
solicitării, iar data ultimei modificări va fi afișată pe fiecare pagină;
salvari săptămânale.
1Servicii de găzduire a paginii Web, 35 lei + TVA / luna
2Servicii de mentenanță site web și asistență tehnică200 lei + TVA / luna

TOTAL Valoare de vanzare: 1.410,00 RON
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