CENTRALIZATOR
SITUATIE ACHIZITII 2019
Contracte a căror valoare este mai mare de 5.000 euro
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OBIECTUL CONTRACTULUI
Servicii curățenie
Contract de servicii pentru acceptarea cardurilor la plată EPOS
și SNEP
Servicii publicitate media
Furnizare ambarcațiune
Servicii proiectare si execuție lucrări – Reabilitare și schimbare
destinație imobil Independenței nr.65
Servicii proiectare și execuție lucrări –Amenajare și
modernizare stații îmbarcare călători
Furnizare centrala de instiintare -alarmare si adaptoare
Servicii de rețele informatice- conexiuni internet, intranet, end
to end
Servicii de telefonie mobila
Serv. intretinere software baza de date impozite si taxe locale
si gestiune interna
Servicii realizare studiu tehnico-economic de stabilire a formei
de gestiune
Servicii de telefonie publica ( telefonie fixa )
Tema de proiectare si DALI ob. Inv. "Reabilitare si modernizare
Parc Monumet, etapa II"
Servicii de transmisie de date (inchirieri linii analogice ALA)
Furnizare aranjamente florale
LUCRARI AMENAJARE SECTII ALEGERI EUROPARLAMENTARE
2019
SERVICII PROIECTARE DALI - REABILITARE SI REAMENAJARE
IMOBIL B-DUL A.I. CUZA NR.134
Servicii postale de corespondenta
Furnizare hartie si carton tratate
Servicii montare /demontare instalatii utilizator cu ocazia
manifestarilor culturale org de Mun Braila
Servicii de mentenanta centrala de alarmare
Furnizare articole de papetarie
Servicii de intretinere si reparatii de software pentru aplicatia
de EVIDENTA BUGETAR CONTABILA
Servicii privind intretinerea si repararea perifericelor A4-A0
Furnizare casute din lemn tip Targ
Servicii consultanta de specialitate in domeniul situatiilor de
urgenta
Furnizare echipament SCADA

PREȚ (lei fără TVA)
230.880,00 lei
58.652,20 lei
179.999,20 lei
816.750,00 lei
1.783.495,51 lei
748.700,00 lei
77.200,00 lei
78.000,00 lei
25.261,63 lei
72.000,00 lei
35.000,00 lei
30.438,60 lei
26.500,00 lei
45.004,44 lei
75.140,00 lei
108.086,85 lei
29.500,00 lei
324.465,00 lei
93.492,00 lei
98.405,39 lei
25.200,00 lei
43.479,00 lei
46.800,00 lei
45.864,00 lei
89.995,50 lei
35.000,00 lei
75.287,50 lei
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Furnizare de "Articole consumabile pentru calculatoare și
imprimante"
Servicii de proiectare (PT+DE) și execuție lucrări la obiectivul de
investiții ”Modernizare parcări lot 5: 1.Aleea Petroliștilor –
capăt Aleea Culturii, în spatele Bl.10; 2. Aleea Soarelui – zona
parcare mărginită de străzile: Ghioceilor, Tineretului și Bdul
Dorobanților”
”Servicii de proiectare și execuție lucrări la obiectivul de
investiții « CENTRUL DE AGREMENT FALEZA DUNARII»
Furnizarea de ”Echipamente periferice, Echipamente de tip
server și Imprimante ”
Servicii de proiectare faza I în cadrul proiectului „ Stații de
reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Brăila”
Contract de furnizare energie electricala consumatori eligibili.
Contract de furnizare a energiei electrice la consumatori
eligibili prin Bursa Romana de Marfuri.
Acord cadru având ca obiect ,, Servicii de dirigentie de santier
pentru “Intretinerea curenta si periodica a strazilor, trotuarelor
si aleilor din Municipiul Braila in perioada 2018 -2021

424.873,83 lei

1.639.910,67 lei

987.349,00 lei
211.698,00 lei
34.500,00 lei
307.036,31 lei
451.371,27 lei
45.900,00 lei

