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1. Obiectul achizitiei:  
 

 In vederea obtinerii in timp a informatiilor referitoare la modificarile ce apar in 
activitatea operatorilor economici, SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI 
initiaza achizitie directa pentru un abonament lunar pe o perioada de 12 luni, incepand cu 
01.01.2022, pentru o aplicatie online care sa asigure monitorizarea firmelor si notificarea 
automata a utilizatorului sub urmatoarele aspecte: 

-Monitorizare BPI - sistemul trebuie sa urmareasca permanent firmele indicate in 
Buletinul Procedurilor de Insolventa. În momentul identificării articolului, acesta sa fie 
trimis integral pe e-mail, inclusiv cu un link pentru a vedea și martorul în PDF.In momentul 
aparitiei unui articol in Buletinul Procedurilor de Insolventa, sa existe posibilitatea de a 
accesa toate articolele Buletinului Procedurilor de Insolventa in care a aparut firma 
respectiva pana in acel moment. Inclusiv cu martorii in PDF. 
Frecvența de monitorizare sa fie zilnica. 
           -Monitorizarea Publicațiilor din Monitorul Oficial partea IV- sistemul sa monitorizeze 
toate publicările în Monitorul Oficial partea IV și apariția oricărui document referitor la 
compania monitorizată să fie raportată imediat. Un extras al documentului apărut să fie 
trimis pentru a fi la curent cu orice modificare/solicitare care apare referitor la compania 
monitorizată. 
Frecvența de monitorizare sa fie zilnica. 
 -Portalul instantelor (pentru insolventa)- solicitarile (in instanta) de intrare in 
insolventa a unei firme reprezinta o avizare importanta care atrage atentia unui potential 
process de insolventa al unui partener contractual, in ziua depunerii la Tribunalul 
Specializat, inainte sa existe decizia instantei in aceasta cauza. 
Frecventa de monitorizare va fi zilnica; 
 -Portalul instantelor (proceselor in tara)- dosare de instanta ale firmelor in care 
acestea au o calitate de intimata  (debitor, tert poprit, parat etc.). 
 Frecventa de monitorizare va fi zilnica; 
 -Statutul ANAF (activ, inactiv, TVA) atat al clientilor  cat si al furnizorilor. Este 
foarte important ca facturile primite de la furnizorii institutiei sa fie emise in conformitate cu 
statutul lor ANAF, daca o firma furnizoare devine inactiva ANAF pe parcursul desfasurarii 
relatiei contractuale dintre aceasta si institutie sau daca isi modifica statutul de TVA.  
 
 Monitorizarea va presupune si furnizarea urmatoarelor rapoarte bilunare : 
 -raport bilunar cu modificarea setarii in Registrul Comertului, in coloane comparative,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
pentru a vedea imediat firmele care si-au schimbat starea ( cele care intra in 
dizolvare/lichidare, radiere etc.) 
 -raport bilunar cu modificarea numelui companiei; 
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 -raport bilunar cu toate firmele monitorizate si cu mutarea lor in alt judet sau cu alte 
companii care vin in Ploiesti; 
 -raport bilunar cu toate firmele monitorizate si schimbarea adresei entitatii. 
 
 Aplicatia sa permita verificarea oricarei companii pornind de la actionari, 
administrator, procese, BPI, Monitorul Oficial, ANAF. 
 Aplicatia trebuie sa asigure monitorizarea a 20.000 de societati comerciale. 
 
 

2. Criteriul de atribuire 
Pentru atribuirea contractului, criteriul de atribuire este „ pretul cel mai scazut”.   

 
 
3. Valoarea estimata totala a contractului este de 17.400,00 lei inclusiv 

TVA  

NOTA 
Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind obligatorii dar minimale. In acest sens, orice 
oferta de baza prezentata, va fi luata in considerare, dar numai in masura in care 
propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale 
din caietul de sarcini. 
 
Ofertele vor fi postate pe SEAP (https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881) cu denumirea 
« Servicii de monitorizare firme » si codul CPV 72319000-4 pana in data de 05.10.2021, ora 
16.30, cu valoarea abonamentului/ luna fara TVA, iar la descriere se va specifica ca se 
respecta cerintele caietului de sarcini nr.112237/27.09.2021  si se va detalia oferta tehnica. 

 
 

Biroul Juridic Contencios 
Sef Birou 

Cristiana Zamfir 
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