
 

Anunț consultare piață  
privind inițierea unei proceduri de achiziție pentru o aplicație soft 

gestionare achizitii publice, investitii si urmarire contracte 
 
 

1. Autoritate contractanta: 
MUNICIPIUL CONSTANTA 

Adresa postala: BD. TOMIS NR. 51, CONSTANTA, Localitatea Constanta, cod 
poștal 900725, România  
 

2. Obiect consultare:  inițierea unei proceduri de achiziție pentru o aplicație 
soft gestionare achizitii publice, investitii si urmarire contracte 

 
Cod CPV: 48900000-7 – Diverse pachete software și sisteme informatice. 
 

3. Descriere consultare:  Primăria municipiului Constanța intenționează să 
achiziționeze o aplicație software pentru crearea si gestionarea arhivei in format 

electronic. Având în vedere pregătirea achiziției, prin raportarea la obiectul 
contractului de achiziție publică, și pentru a informa operatorii economici cu 

privire la planurile de achiziție și cerințele avute în legătură cu acestea, 
autoritatea contractantă Municipiul Constanța inițiază prezenta consultare a 
pieței care vizează aspectele menționate la punctul 4 din prezentul anunț. 

 
4. Aspecte supuse consultării: 

 Se solicita prezentarea unei soluții si specificații tehnice cat mai detaliate, 
precum si a unei propuneri financiare, in scopul definitivarii caietului de 
sarcini si a intocmirii notei justificative privind valoarea estimată a 

achiziției. Aspectele supuse consultării sunt detaliate în materialul anexat 
prezentului anunț de consultare. 

 
5. Termenul până la care se transmit propunerile persoanelor 
interesate în cadrul procesului de consultare: 18.12.2017, ora 16:00. 

 
6. Termenul până la care se desfășoara procesul de consultare: 

22.12.2017. 
 
7. Descrierea modalității de desfășurare a consultării, respectiv modul 

în care se va realiza interacțiunea cu operatorii economici care 
răspund la invitația autorității contractante: 

Operatorii economici interesați vor trimite pe adresele de email 
cristina.toma@primaria-constanta.ro, adriana.stamat@primaria-constanta.ro 
si achizitiipublice@primaria-constanta.ro o oferta tehnică cât mai detaliata 

a aplicației software ofertate (în format doc/docx), precum si o oferta 
financiara estimativa exprimata in lei, fara TVA. Ulterior procesului de 

consultare, autoritatea contractantă va definitiva caietul de sarcini care va 
descrie funcționalitățile solicitate conform propriilor necesități, si va demara 
procedura de achizitie in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 
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