
Achizitie directa initiata din catalogul electronic

Cod unic achizitie: DA30437315

Informatii generale

DENUMIRE ACHIZITIE: SERVICII DE MENTENANȚĂ PLATFORMĂ
DIGITALĂ PENTRU DECLARAȚII ON-LINE ȘI INTERACȚIUNE
INSTITUȚIONALĂ

Data publicare: 20.04.2022 09:21

Cod si denumire CPV: 72611000-6 Servicii de asistenta tehnica
informatica (Rev.2)

Data finalizare: 21.04.2022 09:36

Finantare prin fonduri comunitare: Nu Data de raspuns a ofertantului: 21.04.2022 09:32

Tip de contract: Servicii Data de raspuns a autoritatii contractante: 21.04.2022 09:36

Stare: Oferta acceptata

Autoritatea contractanta Operator economic

Denumire: DIRECTIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR
3

Denumire: S.C. DIGITAX ONLINE PUBLIC SERVICES S.R.L.

CUI: 41585182 CUI: 37733256

Adresa: Strada: Sfânta Vineri, Nr. 32, Sector: 3, Judet: Bucuresti,
Localitate: Bucuresti, Cod postal: 030205

Adresa: Strada: Frumoasă, nr. 21, Sector: 1, Judet: Bucuresti,
Localitate: Bucuresti, Cod postal: 010985

Localitatea, Tara: Bucuresti, Romania Localitatea, Tara: Bucuresti, Romania

Telefon: +40 213275145 Telefon: +40 722598387

E-mail: daniela.borangic@ditl3.ro E-mail: george.anghel@conectx.net

Website: www.ditl3.ro Website: https://www.digitax.ro/

Informatii cumparare directa

Descriere Abonament lunar pentru acces la sistem care include: Mentenanță
sistem - menținerea și operarea infrastructurii hardware de cloud In
vederea asigurării disponibilității sistemului - instalarea versiunilor
noi de software; - alocarea resurselor de procesare și de memorie
proporțional cu activitatea instituției - dezvoltarea de funcționalități
noi necesare sistemului; - dezvoltarea de formulare electronice
tipizate pentru persoane fizice si juridice; - suport si asistenta remote
acordat funcționarilor in procesul de utilizare a sistemului; - suport in
afara programului de lucru al funcționarilor in preluarea cererilor de
înregistrare în sistem astfel timpul de așteptare al sa fie cat mai mic;
- acordare suport cetățeni la nevoie prin preluarea de către echipa
tehnica a cazurilor nesoluționate de funcționari din diverse motive
(24/7/365); - Dezvoltare funcționalități noi specifice instituției -
colectate prin feedback-ul funcționarilor

Conditii de livrare Conform prevederi contractuale

Conditii de plata Conform prevederi legale in vigoare

Repere achizitionate Cantitate Valoare achizitie (RON fara TVA)

SERVICII DE MENTENANȚĂ
PLATFORMĂ DIGITALĂ
PENTRU DECLARAȚII ON-
LINE ȘI INTERACȚIUNE
INSTITUȚIONALĂ

Solicitata: 8 Pret estimat: 10.228,05

Numar de referinta: 3 Ofertata: 8 Pret de vanzare: 10.228,05

Pret de catalog: 14.224,00 RON/bucata Valoare estimata: 81.824,40
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Cod si denumire CPV: 72611000-6 - Servicii
de asistenta tehnica informatica (Rev.2)

Valoare de vanzare: 81.824,40

Descriere: Abonament lunar pentru acces la sistem care include:
Mentenanță sistem
- menținerea și operarea infrastructurii hardware de cloud In vederea asigurării disponibilității sistemului
- instalarea versiunilor noi de software;
- alocarea resurselor de procesare și de memorie proporțional cu activitatea instituției
- dezvoltarea de funcționalități noi necesare sistemului;
- dezvoltarea de formulare electronice tipizate pentru persoane fizice si juridice;
- suport si asistenta remote acordat funcționarilor in procesul de utilizare a sistemului;
- suport in afara programului de lucru al funcționarilor in preluarea cererilor de înregistrare în sistem astfel timpul de așteptare al sa fie cat
mai mic;
- acordare suport cetățeni la nevoie prin preluarea de către echipa tehnica a cazurilor nesoluționate de funcționari din diverse motive
(24/7/365);
- Dezvoltare funcționalități noi specifice instituției - colectate prin feedback-ul funcționarilor.

TOTAL Valoare de vanzare: 81.824,40 RON
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