
 

 
 

 
 
 

 
Anunț publicitate  

privind achiziția directă a  
”Serviciului actualizare soft antivirus - prelungire valabilitate” 

  
 
Tip anunț: Achiziție directă 
 
Denumirea achiziției: ”Serviciul actualizare soft antivirus - prelungire valabilitate” 
  
Cod CPV: 72540000 – Servicii de actualizare informatica 
 
Descrierea comenzii: Obiectul comenzii se referă la prestarea serviciului de actualizare soft 
antivirus - prelungire valabilitate. 
 
Valoarea estimată: 27.192,00 lei fără TVA. 
 
Specificații: 
Licența pentru actualizarea serviciului antivirus va fi de tip ESET Endpoint Protection Standard. 
Actualizarea softului de antivirus se va face pentru 618 stații de lucru în maxim 15 de zile de la 
data primirii comenzii. În cazul constatării de deficiențe sau neconcordanțe tehnice, remedierea 
acestora se va realiza în termen de maxim 48 de ore de la sesizarea furnizorului. 
 
Condiții participare: Cu respectarea prezentului anunț şi a caietului de sarcini atașat. Ofertantul  
va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care 
să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii 
precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul 
contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă 
mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru 
persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă 
în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică 
(copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul). 
 
Criterii adjudecare: Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului de atribuire prețul cel mai 
scăzut. 
 
Termen de livrare: max. 15 zile de la data primirii de către furnizor a comenzii ferme din partea 
beneficiarului. 
 
Termen limită primire oferte: 03.12.2019 ora 23:59 
 
Informații suplimentare: Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data 
de 29.11.2019 pe adresa de e-mail mihai.raicu@primaria-constanta.ro.  
 
Oferta se va transmite pe adresa de e-mail mihai.raicu@primaria-constanta.ro. 
  
 
 


