3 iulie 2018
8

Sem
mnarea co
ontractuluii pentru se
ervicii de consultan
nţă pentru
u proiectull SIPOCA 54
5

a de 27 iunie 2018, în
î cadrul proiectulu
p
i SIPOCA 54,
5 a fost semnat
s
contractul pentru
Pe data
serviciii de consulltanţă, cu nr.54/UMP
P/27.06.20
018, cu durata de 6 luni.
l
Obiectu
ul contracctului îl re
eprezintă achiziţia
a
d Servicii de consulltanţă privvind elabo
de
orarea
unei m
metodologiii unitare de
d realizarre a perche
eziţiilor in
nformatice
e, precum și redacta
area a
trei ca
aiete de sa
arcini, după cum urmează:
u
u caiet de
un
d sarcini referitor la achiziţia de
echipam
mente info
ormatice necesare
n
efectuării
e
de perche
eziţii inform
matice în mod eficie
ent şi
cu cele
eritate; un
n caiet de sarcini refferitor la achiziţia
a
de
e software
e modern care
c
să pe
ermită
efectua
area rapid
dă şi eficie
entă a perccheziţiilor informatice; un caiiet de sarccini referittor la
activita
atea de fo
ormare pro
ofesională a specialiiştilor ce urmează
u
să
ă efectuezze perchezziţiile
informa
atice.
Ofertan
ntul câștig
gător a fosst S.C. UN
NIQUE SOLLUTIONS S..RL. cu se
ediul în municipiul Iași și
punct d
de lucru în
î București. La proccedura de
e achiziţie – procedu
ura simplifficată, derrulată
online prin Sistemul Electrronic de Achiziţii,
A
a depus ofe
ertă doar un singur ofertant - S.C.
E SOLUTIONS S.RL.
UNIQUE
Valoare
ea propune
erii financciare a fost de 130.3
350 lei fărră TVA, resspectiv 15
55.116,50 lei
l cu
TVA. In
nvitaţia de
e participarre publicattă în SEAP în data de
e 2 aprilie 2018 a avu
ut nr. 4264
416.

Competenţa
a face diferenţa! Prroiect selectat în cadrul
c
Programului Operaţional Capaccitate Administrativvă cofinanţat de Un
niunea Europeană, din Fondul Social European

