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 Autoritatea contractantă: Instituția Prefectului - Județul Timiș 
    Adresa: B-dul Revoluției din 1989, Nr. 17, Timiș, 300034 

- cod fiscal: 5049900 
- telefon: +40-256- 493667,8 fax: +40-256- 493667 
- e-mail:elena.langa@prefecturatimis.ro web:www.prefecturatimis.ro 
 

2. Denumire contract:  Achiziție Servicii de proiectare și mentenanță site-uri WWW (World 
Wide Web) 
 
3. Descrierea contractului:  Servicii de proiectare și mentenanță site-uri www (World Wide 
Web), pe o perioadă de 12 luni,funcție de indicatorii de buget  
 
4. Valoare estimată fără TVA: 1.200 lei fără tva/lună 
 
5. Tip achiziţie: Achiziţie directă 
 
6. Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 
 
7. Tipul contractului: Achiziție Servicii de proiectare și mentenanță site-uri WWW, pe 12 luni, 
cod CPV: 72413000-8, “Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web)” 
 
8. Condiții contract: Serviciile constau în: 

- Menținerea în stare de funcționare a website-ului non-stop – 24 de ore din 24 – 365 de zile pe an. 

- Colaborarea directă a operatorului din cadrul firmei câștigătoare cu deținătorul domeniului de 

găzduire a website-ului (Serviciul de Telecomunicații Speciale).  

- Prestatorul se obligă să execute servicii de proiectare și mentenanță site-uri WWW, conform 
caietului de sarcini. Persoanele interesate vor solicita Caietul de sarcini, Formularele de inscriere  și 
Draftul de contract pe adresa de e-mail: elena.langa@prefecturatimis.ro, pentru a transmite oferta în 
termen. 

 
9. Condiții participare: PRESTATORUL trebuie să respecte termenul de răspuns la solicitare de 
maxim 2 ore pentru activităţile curente, iar în cazul desfășurării scrutinurilor electorale și a 



referendumurilor, precum și în alte situații în care se impune prezența unei persoane din partea 
Prestatorului, la sediul Instituției, în termen de maxim 2 ore de la solicitarea Beneficiarului. 
 
10. Criterii adjudecare: prețul cel mai mic.  
 
11.Termenul limită de depunere a ofertelor: 29.03.2022, ora 12:00 

12. Adresa la care se transmit/depun ofertele: Toţi operatorii economici interesaţi vor transmite 
ofertele pe adresa de e-mail: elena.langa@prefecturatimis.ro sau la registratura instituției, până la 
data limită de depunere a ofertelor.  

13. Alte informaţii: Oferta va fi însoțită de adresa de înaintare conform Formular nr.1, în care se va 
preciza obiectul achiziției și o declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr. 
98/2016 privind achizițiile publice (evitarea conflictului de interese) conform model Formular nr.3. 
Ofertantul va prezenta propunerea tehnică care va cuprinde o descriere a serviciilor ce urmează a fi 
prestate în vederea conformității acestora cu cerințele solitate prin caietul de sarcini și propunerea 
financiară constând în Formularul de ofertă – Formular nr.2, în care se va înscrie prețul ofertei fără 
TVA. Autoritatea contractantă va achiziționa serviciile de mai sus respectând prevederile art. 43 din 
HG 395/2016. Ofertele depuse după termenul limită se consideră întârziate şi vor fi respinse. 
Ofertele care nu conțin date destinate să dovedească îndeplinirea fiecărei cerințe din caietul de 
sarcini vor fi respinse. Ofertantul desemnat câștigător va posta oferta în SEAP. În cazul în care 
ofertantul selectat nu va îndeplini condiţiile de participare sau refuză încheierea contractului, va fi 
selectat/contactat operatorul economic situat pe următorul loc, în baza criteriului de adjudecare.  
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