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Nr. de inregistrare 4840/12.05.2022 

 

ANUNȚ ACHIZITIE SERVICII DE MENTENANȚĂ SERVERE 

 

✓ Autoritatea contractantă: COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A cu sediul 

în București, Splaiul Unirii nr. 76, corp A, etaj 1, Sector 4. 

✓ Prevederi legale aplicabile: Legea 98/2016 privind achizițiile publice 

✓ Cod CPV: 72600000-6 Servicii de asistență și întreținere servere AD (Rev.2) 

✓ Obiectul achiziției:  

 “Servicii de mentenanță servere: fizice, virtuale și SO Windows pentru Compania Municipală 

Energetica Servicii București” 

 Servicii de Back-up Active Directory pentru 100 utilizatori 

 Servicii de Cyber Security – securizarea împotriva eventualelor atacuri din exterior.” 

✓ Sursa de finanțare: capitaluri/venituri proprii CMESB S.A 

✓ Perioada de timp în care oferta trebuie să fie valabilă: 90 zile   

✓ Valoarea estimată – 54.664,00 lei, fără TVA aferentă 8 luni. 

✓ Criteriul de atribuire – prețul cel mai scăzut 

✓ Modalitatea de plată – în baza facturii fiscale emise în maxim 30 zile de la emitere. 

✓ Termen de solicitare de clarificări: 16.05.2022, ora 13.00. 

✓ Termen de răspuns la solicitarile de clarificări 17.05.2022, ora 12.00. 

✓ Documentația de atribuire (formulare, caiet de sarcini etc) se va solicita CMESB S.A prin solicitare 

scrisă pe adresa de e-mail: achizitii@cmesb.ro, până cel mai tarziu la data de 16.05.2022, ora 10.00. 

✓ Modul de întocmire a ofertei: oferta se va transmite pe adresa de e-mail achizitii@cmesb.ro pâna 

la 19.05.2022, ora 15.00 

✓ Ofertantul va depune următoarele documente: 

- Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice 

- declaratie privind respectarea legislatiei privind conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile 

de muncă pe toată perioada de îndeplinire a contractului; 

- fisa informatii generale; 

- oferta tehnică; 
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- oferta financiară; 

- Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial, din 

care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de 

anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a furniza produsele ce fac 

obiectul contractului. Informațiile din certificatul constatator să fie reale/valide la data prezentării 

acestuia. 

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul/rile CAEN (activități principale și/sau 

secundare) înscrise în Certificatul constatator și să fie autorizat conform prevederilor art. 15 din 

Legea 359/2004, cu modificările și completările ulterioare; 

✓ Modul de finalizare al achiziției: Achiziția se va finaliza prin intermediul catalogului electronic SICAP. 

Ofertantul care va fi desemnat câștigător va fi anunțat pentru postarea ofertei în catalogul SICAP. 

✓ Limba în care trebuie elaborată oferta: Limba română. 

 

Întocmit 

Sef Birou Achizitii,  

MUȘAT Cosmin 
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