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Informatii generale

DENUMIRE ACHIZITIE: ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR DE
PROIECTARE SITE CARE DESERVEȘTE LA ACTIVITATEA INSTITUȚIEI

Data publicare: 15.12.2020 15:22

Cod si denumire CPV: 72413000-8 Servicii de proiectare de site-uri
WWW (World Wide Web) (Rev.2)

Data finalizare: 16.12.2020 11:25

Finantare prin fonduri comunitare: Nu Data de raspuns a ofertantului: 16.12.2020 09:04

Tip de contract: Servicii Data de raspuns a autoritatii contractante: 16.12.2020 11:25

Stare: Oferta acceptata

Autoritatea contractanta Operator economic

Denumire: JUDETUL BIHOR Denumire: SC UTOPIUM SRL

CUI: 4244997 CUI: 16833716

Adresa: Strada: Traian, nr. 5, Sector: -, Judet: Bihor, Localitate:
Oradea, Cod postal: 410033

Adresa: Strada: Republicii, nr. 12, Sector: -, Judet: Bihor, Localitate:
Oradea, Cod postal: 410149

Localitatea, Tara: Oradea, Romania Localitatea, Tara: Oradea, Romania

Telefon: +40 0259441317 Telefon: +402 59415276

E-mail: achizitii@cjbihor.ro E-mail: otilia.pop@utopium.ro

Website: www.cjbihor.ro Website: www.utopium.ro

Informatii cumparare directa

Descriere Se vor presta urmatoarele servicii:
CREARE WEBSITE dupa modelul: >
http://demo.ovathemes.com/egovt/home-6/ > - buider grafic prin
elementor, template-uri pentru multiple tipuri de > conținut
(departamente, evenimente, echipă) > - multi-language în 3 limbi
(română, maghiară, engleză) —listare > știri (blog) > - listare decizii
consiliu > - listare HCJ, proiecte de hotarari, dispozitii si orice alte
informatii > furnizate de catre beneficiar > - sistem de redirecționări
AUTOMAT > - sistem de optimizare imagini automat > - motor de
căutare global, specialități > - sistem care știe să indexeze și PDF-uri
> - listarea rezultatelor în funcție de relevanța căutării, nu a altor >
factori standard (ex. dată); > - căutare în titlu/conținut articol (pagina
care conține datele), dar > și alte tipuri de date, relevante, din
website. > - Incarcare ducumente in functie de categorie, nume,
data, etc automat in > baza de date sub forma de document docx,
pdf, jpeg, xlsx interfatare prin api cu alte site-ur.
Pentru mai multe informatii suplimentare va rugam sa apelati la
domnul Nicolae Goina (Directia Generala Tehnica, Compartimentul
Informatica, telefon: 0259/417950).
Decontarea se va realiza pe baza unui contract de servicii semnat de
beneficiar si executant.

Conditii de livrare Conform prevederilor contractuale.

Conditii de plata Conform prevederilor contractuale.

Repere achizitionate Cantitate Valoare achizitie (RON fara TVA)

CREARE WEBSITE Solicitata: 1 Pret estimat: 24.922,00

Numar de referinta: P2 Ofertata: 1 Pret de vanzare: 24.922,00

Pret de catalog: 24.922,00 RON/bucata Valoare estimata: 24.922,00
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Cod si denumire CPV: 72413000-8 - Servicii
de proiectare de site-uri WWW (World Wide
Web) (Rev.2)

Valoare de vanzare: 24.922,00

Descriere: CREARE WEBSITE dupa modelul:
> http://demo.ovathemes.com/egovt/home-6/
> -        buider grafic prin elementor, template-uri pentru multiple tipuri de
> conținut (departamente, evenimente, echipă)
> -        multi-language în 3 limbi (română, maghiară, engleză) —listare
> știri (blog)
> -        listare decizii consiliu
> -        listare HCJ, proiecte de hotarari, dispozitii si orice alte informatii
> furnizate de catre beneficiar
> -        sistem de redirecționări AUTOMAT
> -        sistem de optimizare imagini automat
> -        motor de căutare global, specialități
> -        sistem care știe să indexeze și PDF-uri
> -        listarea rezultatelor în funcție de relevanța căutării, nu a altor
> factori standard (ex. dată);
> -        căutare în titlu/conținut articol (pagina care conține datele), dar
> și alte tipuri de date, relevante, din website.
> -        Incarcare ducumente  in functie de categorie, nume, data, etc automat in
> baza de date sub forma de document docx, pdf, jpeg, xlsx
interfatare prin api cu alte site-uri

TOTAL Valoare de vanzare: 24.922,00 RON
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