
Agenția de Guvernare Electronică
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2. Livrarea, instalarea, configurarea, lansarea în regim de producție, mentenanţa echipamentelor hardware

2.10 50312300-8

Servicii  de deservire și 

extindere a garanției 

sistemului de stocare a 

datelor la nivel central  HP 

3PAR

Servicii  de deservire și extindere a 

garanției sistemului de stocare a 

datelor   la nivel central HP 3PAR:                                                

HP 3Par Store Serv 7400 -2 buc.

Cererea ofertelor de 

preţuri
Noiembrie 2022 0,00 + 634 379,00 634 379,00 

În scopul funcționării continue a sistemului de stocare a datelor HP 3PAR este 

necesar de a asigura extinderea garanției și mentenanței pentru echipamentul TI, ce 

la rândul său va asigura funcționarea sistemelor informaționale ale ASP și stocarea 

garantată a datelor.

Servicii de deservire și extindere a garanției sistemului de stocare a datelor  HP 

3PAR sunt necesare pentru întreținerea capacității de funcționare neîntreruptă a 

sistemelor de stocare datelor.Pe termen mediu aceste servicii sunt preconizate a fi 

transmise spre deservire catre STISC, conform unui plan individual.

Total 2. 10 990 571,60 634 379,00 11 624 950,60

21 902 836,91 634 379,00 22 537 215,91Total pentru anul 2023

Agenția Servicii Publice

(autoritatea publică/instituția publică)

Coordonat:                                                                Aprobat

Director al Agenției Servicii Publice

,,___" ________________ 2022

_______________ Mircea EȘANU

Propuneri de modificare (+,-) al Planului provizoriu de achiziții pentru tehnologii informaționale (TI) pe anul 2023 strict necesar asigurării activității de la 01.01.2023

Propuneri de 

modificate (+,-)  

fără TVA (lei)

Valoarea 

ajustată/rectificată fără 

TVA (lei) 

Justificarea necesității modicărilorNr. d/o Cod CPV

Expunerea obiectului de 

achiziţie                   (Se 

efectuează descrierea succintă a 

obiectului contractelor de achiziţii 

publice (descrierea succintă a obiectului 

procedurilor de achiziţie publică) care 

urmează a fi realizate pe parcursul 

anului)

Specificațiile tehnice principale

Procedura de 

achiziţie aplicabilă                             
(Se identifică în 

conformitate cu Legea 

nr.131/ 2015 privind 

achiziţiile publice)

Perioada 

desfăşurării 

procedurii de 

achiziţie publică                            
(Se stabileşte perioada 

(luna) a anului în care 

va fi efectuată această 

procedură)

Valoarea estimată 

fără TVA (lei) 

coordonată/aprobată 

de către AGE
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