
 
Anunț publicitate 

privind inițierea achiziției directe ce are ca obiect " Aplicații soft pentru gestionarea spațiilor 
de parcare (G.I.S) " 

 
 
Tip anunț: Achiziție directă 
 
Denumirea achiziție: ”Aplicații soft pentru gestionarea spațiilor de parcare (G.I.S.)" 
 
Cod  CPV: 48300000 – Pachete software pentru creare de documente, pentru desen, 
imagistică, planificare și productivitate 
 
Descrierea contractului:  
Obiectul contractului de achiziție constă în implementarea unei aplicații software integrată pentru 
gestionarea online a spațiilor de parcare care să includă o hartă G.I.S. proprie (care să nu 
depindă de formatele deja existente:Google Maps, Open Street Map etc) a locurilor de parcare, 
tipul și statutul acestora. 
 
Valoarea estimată fără TVA: 109.822,48 lei fără T.V.A 
 
Durata contractului : 1 an, de la semnarea acestuia. În termen de 2 luni de la semnarea 
contractului se va implementa aplicația soft, iar în următoarele 10 luni se vor asigura gratuit 
serviciile de mentenanță și asistență online la sediul beneficiarului. 
 
Condiții contract: Cu respectarea prezentului anunț si a caietului de sarcini nr. 
14455/23.01.2020 
 
Condiții participare: Cu respectarea prezentului anunț si a caietului de sarcini nr. 
14455/23.01.2020. 
 
Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini atașat, astfel încât 
specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu 
toate cerințele și specificațiile din caietul 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 si 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 lizibila cu mentiunea conform cu originalul). 
 
Criteriul de atribuire: „prețul cel mai scăzut” 
 
Termen limită primire oferte: 26.02.2020  
 
Informații suplimentare:  Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor, pana la data 
de 24.02.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va transmite 
pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. 
 
Ofertantul a carui ofertă va fi declarata castigătoare, la solicitarea autoritătii contractante, va 
transmite oferta in original  la adresa:   
Municipiul Constanta , Bd. Tomis nr. 51 Biroul Management Documente, camera 18. 
In atentia: Serviciul  Achiziţii Publice 
Cu menţiunea: ”Aplicații soft pentru gestionarea spațiilor de parcare (G.I.S.)" 

mailto:achizitiipublice@primaria-constanta.ro

