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APROBAT,
DIRECTOR EXECUTIV 

PANCU EUGEN

INVITATIE DE PARTICIPARE 
CATRE OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

 1.  AUTORITATEA CONTRACTANTA -  POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI PIATRA
NEAMT,  cu  sediul  in  Piatra  Neamt,  Aleea  Viforului,  nr.14,  Bl.D1,  Jud.Neamt,  tel.0233/231300,
fax.0233/231300,  codul  fiscal  28333897,  cont  IBAN  nr.RO18TREZ24A610304710102X  deschis  la
Trezoreria Piatra Neamt, reprezentata legal prin domnul Pancu Eugen - Director Executiv
 2. DENUMIRE ACHIZITIE – Servicii privind reinnoire  software antivirus 
3. TIPUL ANUNTULUI – Achizitie directa
4. Anuntul implica : Un contract de achizitii publice
 5. Tipul contractului : Servicii
  6. Cod CPV - 48760000-3  Pachete software de protectie antivirus (Rev.2)                         
 7. Valoarea estimativa a achizitiei faraTVA : 840 lei fara TVA
 8. Criterii adjudecare : Criteriul avut in vedere pentru evaluarea ofertelor este „ pretul cel mai 
scazut”
 9. Data limita de depunere a ofertelor : 08.04.2021 ora 16
10. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA ACHIZITIEI  - Deoarece  software  pentru antivirisul 
exprira la data de 14.04.2022, Politia Locala  Piatra Neamt doreste incheierea unui contract de furnizare 
a 13 bucati prelungire software cu un an a antivirusului.
11. CERINŢE PENTRU PRODUCĂTOR 
Producătorul va trebui să asigure următoarele servicii :
1. Actualizarea bazei de semnături de virus şi a motoarelor de scanare să fie accesibilă on-line pe site-

ul prin Internet pe toată perioada de valabilitate a licenţelor prin intermediul modului de actualizare
inteligentă conţinut în produse.

2. Actualizarea versiunii de produs să fie accesibilă on-line pe site-ul prin Internet pe toată perioada de
valabilitate a contractului prin intermediul modului de actualizare inteligentă conţinut în produse. 

3. Actualizarea  generaţiei  de  produs  –  pentru  perioada  de  licenţiere,  să  beneficiem de  toate  noile
generaţii de produse lansate de producătorul produsului antivirus .

4. Suport tehnic telefonic, prin e-mail şi prin chat, non-stop în limba română. Serviciul de suport tehnic
va fi la dispoziţia Beneficiarului 24/24 ore, 7/7 zile pe săptămână, inclusiv în week-end şi în zilele
de sărbători legale.

5. Mesaje de atenţionare de urgenţă prin email către responsabilii Beneficiarului. Mesaje de alertă vor
fi trimise în cazul apariţiei unor viruşi distructivi sau cu potenţial de răspândire rapidă.

6. Pentru orice virus pe care antivirusul nu îl identifică şi dezinfectează se va livra antidotul în maxim
24 ore de la trimiterea unei mostre prin Internet a virusului la laboratorul producătorului produsului
antivirus.

7. Acces la Centrul de informare a viruşilor a producătorului – statistici în timp real despre atacurile de
viruşi pretutindeni şi distribuirea lor pe glob, prin accesarea unei secţiuni speciale pentru clienţii de
pe site.
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12 CERINŢE PENTRU OFERTANT
1. Ofertantul  va  livra  pe  suport  electronic  ultimele  versiuni  de  produs  împreună  cu  cheile  de

licenţiere.
2. Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă care să îndeplinească cerinţele de mai sus, acestea

fiind considerate cerinţe minime.  
13. CONDITII DE PARTICIPARE:
         Caracteristici tehnice minimale:
       Pune la dispoziția beneficiarilor cel puțin următoarele module/servicii: 
           - protecție antivirus, antispam pentru 13 computere/ Laptop-uri
           - Servicii de actualizare soluție antivirus;
       1.  Operatorii  economici    ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare,  in
conditiile legii, din care sa reiasa ca sunt legal constituit, precum si faptul ca am capacitatea profesionala
de a realiza activitatile care fac obiectul contractului(  vor prezenta o copie „conform cu originalul” al
certificatului de inregistrare fiscala emis de ONRC).
     2.  Furnizorul trebuie sa prezinte un document semnat de producator, in copie scanata, care sa ateste
calitatea  de  partener  al  producatorului  sau  reprezentantului  in  Romania  al  producatorului  pentru
vanzarea si suportul tehnic de software; 
3. Furnizorul trebuie sa asigure, la solicitarea beneficiarului, asistenta si suport tehnic privind solutia
ofertata pe toata perioada valabilitatii licentei si derularii contractului;
         Ofertantii vor elabora oferta tehnico-financiara, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini,
care  se  va  transmite  separat  la  adresa  autoritatii  contractante  sau  pe  adresa  de  e-mail:
politialocalapiatraneamt@gmail.com
         Ofertele financiare trebuie să fie întocmite în lei şi să fie valabile 30 de zile de la data limită de
depunere a ofertelor. 
         Data limita  de depunere a ofertelor  si de transmitere a documentelor  sus mentionate catre
autoritatea contractanta este 08.04.2022, ora1600- data limita de depunere a ofertelor.

           Prețul contractului este ferm și fix, exprimat în lei, pe toată durata contractului. Prețul include orice
cheltuieli, taxe, impozite datorate/suportate de Prestator în legătură cu prestarea serviciilor și orice servicii
suplimentare  cuprinse  în  caietul  de  sarcini  sau  în  oferta  tehnică;  în  consecință,  Prestatorul  nu  este
îndreptățit să solicite rambursarea niciunei cheltuieli în plus față de prețul stipulat în contract.

          Dupa data limita de ofertare, autoritatea contractanta va proceda la evaluarea ofertelor, respectiv
va analiza continutul ofertelor tehnico-financiare detaliate transmise autoritatii contractante.
         In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, se va solicita
reofertarea in  vederea departajarii ofertelor. Ofertantii care au preturi egale si care au primit invitatia de
reofertare vor depune noua propunere financiara .
      Autoritatea contractanta va initia achizitia directa in catalogul electronic disponibil in SEAP cu
operatorul economic a carui oferta a fost declarata castigatoare, iar la finalizarea formalitatilor in SEAP,
va incheia un contract de prestari servicii. Datele furnizate in caietul de sarcini si in oferta devin clauze
obligatorii pentru ofertantul declarat castigator.

NOTA:
     Orice referire din cursul prezentei documentatii de atribuire prin care se indica un anumit producator,
o anumita origine,  un anumit procedeu,  marci,  licente de fabricatie,  calificare profesionala,  brevete,
tipuri,  standarde nationale,  standarde europene,  orgine sau productie specifica,  sunt mentionate doar
pentruidentificarea cu usurinta a caracteristicii  solicitate si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea
anumitor operatori economici sau a anumitor produse/servicii. Aceste specificatii vor fi considerate ca
avand mentiunea ”echivalent” in sensul prevederilor art. 156 din Legea nr. 98/2016.

                                                                                                                Intocmit,   
                                                                               Comp. Contabilitate,Achizitii Publice si   Logistica
                                                                                                 IACOBOAIEA  VALENTINA
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