
     R O M Â N I A  

      
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL TELEORMAN 

Nr. 3745/03.04.2019                                                                                                       APROBAT: 

       PREFECT, 
          Florinel DUMITRESCU 

 
ANUNȚ PUBLICITAR PRIVIND 

 ACHIZIȚIA DE SERVICII ASISTENȚĂ ȘI SUPORT INFORMATIC 

 
1. Autoritatea contractantă: Instituția Prefectului – Județul Teleorman, cu sediul în 

Alexandria, str. Dunării, nr. 178, cod de identificare fiscală 4469108, tel. 0247/311150, interior 29034, 
tel/fax 0247/317436. 

2. Modalitatea de achiziție: Achiziție directă, în conformitate cu prevederile art. 7, alin. 5 din 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 
3. Obiectul achiziției publice: Servicii de asistență tehnică și suport pentru aplicația de 

gestiune documente. 
4. CPV: 72000000-5 – Servicii IT: consultanță, dezvoltare de software, internet și asistență.  

5. Descrierea achiziției: Servicii lunare de asistență tehnică și suport pentru aplicația de 

gestiune documente – asigurare mentenanță de tip: 
- corectivă: corecții realizate pe baza defecțiunilor sesizate de achizitor; 

- preventivă: instalare fix-up-uri pentru serverul aplicativ, verificare și reconstruire indecși baze 
de date, monitorizare parametrii de funcționare ai aplicațiilor, identificare erori de funcționare, analiză-

izolare defect și determinare impact, actualizări ale programului aplicativ ca urmare a modificărilor 
legislative sau versiune browser; 

- permanentă: suport on-line acordat utilizatorilor pentru rezolvarea problemelor de utilizare, 

refacere înregistrări operate eronat, indicații de utilizare pentru exploatare corectă, eventuale corectări 
erori de configurare, actualizări de organigramă, persoane, drepturi, configurații, trecere an nou.  

În situația apariției unei erori interne a sistemului informatic care duce la împiedicarea 
desfășurării activității în mod normal a beneficiarului sistemului, ori în situația apariției unei probleme de 

funcționalitate a sistemului informatic de orice natură, care duce la oprirea temporară sau totală a 

sistemului, timpul de rezolvare a incidentului va fi de 48 de ore.  
6. Valoarea estimata fara TVA: 6800 RON 

7. Conditii contract:  
Furnizorul trebuie sa fie autorizat in prestarea serviciilor solicitate.  

Termen de prestare a serviciilor – până la 31 decembrie 2019, cu posibilitatea de prelungire cu 

până la 4 luni în anul 2020, sub rezerva fondurilor din buget alocate pentru anul 2020. 
Decontarea se va face cu Ordin de Plată, prin trezorerie, pe care autoritatea contractantă îl va 

emite în baza facturii emise de furnizor și acceptată de beneficiar. 
8. Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut 

9. Conditii de participare: 
 - ofertele semnate și ștampilate se vor trimite la adresa : Instituția Prefectului – Județul 

Teleorman, strada Dunării, nr. 178, municipiul Alexandria, județul Teleorman, cod poștal 140047 sau pe 

e-mail prefectura_teleorman@yahoo.com. 
- după evaluarea ofertelor, autoritatea contractantă anunță operatorul economic cu oferta 

financiară cu prețul cel mai scăzut și care respectă cerințele solicitate, să înregistreze oferta în Catalogul 
electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro. Cumpărarea directă atribuită în SEAP reprezintă comanda 

fermă. Dacă operatorul economic refuză să înregistreze oferta în Catalogul electronic, autoritatea 

contractantă îl declară necâștigător și inițiază cumpărarea cu ofertantul următor. 
10. Termen limita primire oferte: 19.04.2019, ora 10,00. 

11. Informații suplimentare: Alte informații referitoare la achiziție se pot obține de la 
Instituția Prefectului – Județul Teleorman, Compartiment Achiziții Publice, e-mail: 

prefectura_teleorman@yahoo.com. 
      

                Sef SFCRUA,    
               Anghelina DICĂ 

                                                                                                                                           Întocmit, 
                                                                                                                              Turcu Victoria 

 
 

adresa: Alexandria, str. Dunării, nr. 178, cod poştal 140047, nr. de telefon: 0247.311.150, 0247.317.436, 
nr. de fax: 0247.312.973, 0247.317.436, adresa de e-mail: prefectura_teleorman@yahoo.com, adresa website: 

tr.prefectura.mai.gov.ro 
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