
CERC2021 -969 /08.09.2021 

Servicii de asistenta software CPV 72261000-2 

ADV1237374/08.09.2021 

Valoarea estimată: 8400 lei fără TVA 

Descriere contract: 

Serviciile  solicitate   pentru Serviciul Public de Administrare CERC, Timișoara, str. Paul Morand, nr. 

15, jud. Timiș se vor presta, conform caietului de sarcini nr. 926/26.08.2021 atasat prezentului anunt. 

Achizitorul solicită prestarea serviciilor de asistenţă tehnică, prin intermediul comunicaţiilor 

electronice, telefon/fax. 

Achizitorul solicită deplasarea specialiştilor prestatorului la sediul său pentru acordarea asistenţei 

tehnice, în cazul în care nu este posibilă realizarea asistenţei tehnice prin comunicaţiile electronice. 

 Prestatorul are obligaţia de a se deplasa la sediul achizitorului cât mai curând posibil de la 

transmiterea de către achizitor a informaţiilor necesare în scopul acordării asistenţei tehnice; 

Conditii referitoare la contract: 

Prestarea serviciilor de asistență software se va face , conform documentației de atribuire atașate 

prezentului anunț și postate pe pagina de internet a autorității contractante www.cerctm.ro , categoria 

Anunțuri/Achiziții. 

Durata contractului pentru executarea serviciului  va fi de 12 luni, începând cu data de 27.09.2021. 

Prețul estimat pentru achiziționarea serviciilor  este de 8400 lei/an fără TVA, respectiv 700 lei/lună 

fără TVA.  

Conditii de participare: 

Operatorii economici interesați vor transmite oferta la adresa de e-mail: office@cerctm.ro  sau depusă 

pe suport de hârtie la sediul autorității contractante - Serviciul Public de Administrare CERC , 

Timișoara, str. Paul Morand, nr. 15, până cel târziu la data de 10.09.2021, ora 11:00. Oferta va 

cuprinde: 

 Propunerea tehnica, care va fi elaborată astfel încât să rezulte că sunt îndeplinite și asumate in 

totalitate cerintele impuse în Caietul de sarcini; 

 Propunere financiară ( Formularul de ofertă)  

 Formularele anexate prezentului anunț semnate și ștampilate; 

 Copie certificat unic de înregistrare firmă; 

 Copie la Certificatul de inregistrare in Registrul National al Programelor de Calculatoare; 

 

Criterii de atribuire: 

Oferta declarata câstigătoare, va fi oferta corespunzătoare din punct de vedere tehnic al cerințelor 

minime impuse în caietul de sarcini și care va prezenta cel mai mic preț. 

 

Informatii suplimentare:  

Plata se va face în termen de 30 de zile de la recepția servicilor.  


