
 
Autoritate contractanta: 

MUNICIPIUL CONSTANTA 

Adresa postala: Bd. Tomis Nr. 51, Constanța, Localitatea Constanța, cod poștal 

900725, România  

 

Tip anunt: achiziție directă 

Tip contract: furnizare servicii 

Denumire achizitie: Serviciul de întreținere aplicații informatice/software pentru 

gestiunea și evidența resurselor umane  

Cod CPV: 72267000-4 Servicii de întreținere și reparații de software 

Descriere contract: abonament lunar pentru servicii de întreținere aplicații 

informatice/software pentru gestiunea și evidența resurselor umane (Rusal) în 

perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin contract 

Valoarea totală estimată fără TVA: 15.000 lei fără TVA/an 

Condiții contract: în cadrul serviciului de asistenta tehnica si mentenanta, 

furnizorul va trebui: să efectueze modificări ale funcționalităților existente ale 

sistemului informatic generate de modificări legislative; să remedieze în cel 

mai scurt timp orice probleme de natură tehnică sau funcțională apărute în 

funcționarea sistemului informatic, sau restaurarea acestuia în caz de 

dezastru); să testeze funcționalitățile modificate înainte de instalarea și 

livrarea acestora  către beneficiar; să livreze kituri de instalare ale aplicatiei pe 

suport media adecvat; să actualizeze și să pună la dispoziția beneficiarului 

ultimele versiuni ale tuturor livrabilelor. 

Condiții participare: suportul tehnic și mentenanța software trebuie să fie 

furnizate după cum urmează: suport on-line prin conexiune securizată; suport 

la fața locului prin deplasarea personalului specializat la sediul beneficiarului; 

suport telefonic sau pe e-mail. Timpul de reacție din partea prestatorului la 

primirea unei sesizări din partea beneficiarului privind apariția unei probleme 

de funcționare a sistemului integrat trebuie să fie cât mai scurt posibil, dar să 

nu depășească următoarele termene: 24 de ore pentru o intervenție online; 48 

de ore dacă intervenția necesită deplasare la sediul beneficiarului. 

In plus fata de serviciile de mentenanta si suport tehnic, este nevoie de 

asigurarea servicii optionale de dezvoltare/actualizare (altele decat 
cele cerute de modificarile legislative aparute in Monitorul Oficial), 

adica realizare machete/rapoarte noi, in functie de cerintele particulare care 
pot aparea, estimat dupa cum urmeaza: realizare macheta nouă, realizare 

raport nou și modificare raport. 
 
Criterii de adjudecare: atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului “prețul cel 

mai scăzut” 

Termen limită primire oferte: 17.07.2018, ora 16:00 



Informații suplimentare: Oferta va fi transmisă până la data de 17.07.2018, ora 

16:00, scanată la următoarele adrese de e-mail: informatizare@primaria-constanta.ro  

precum și în original, prin poștă, la adresa Primăria municipiului Constanța, bd. Tomis 

nr. 51, în atentia Serviciului Tehnologia Informației și Echipamente Informatice, 

persoană de contact Toma Cristina Laura. 

 

Sef Serviciu Tehnologia Informatiei si Echipamente Informatice, 

Cristina Toma 

 

 

Șef Serviciul Resurse Umane, 

Laura Bobeș 


