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CAIET DE SARCINI PENTRU ACHIZIŢIA DE SERVICII DE REPARARE Şl ÎNTREŢINERE
FOTOCOPIATOARE
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Obiectul achiziţiei

Obiectul Caietului de Sarcini îl reprezintă asigurarea serviciilor de întreţinere şi reparaţie
a fotocopiatoarelor din dotarea achizitorului Muzeul Banatului Montan situat în Jud.
Caraş-Severin, loc. Reşiţa, str. Republicii nr.10
Codul CPV: 50313200-4 (rev 2) - Servicii de întreţinere a foto-copiatoarelor
Cerinţele caietului de sarcini reprezintă condiţii obligatorii pe baza cărora operatori economici
specializaţi prezintă oferte tehnico-economice ce vor conduce la atribuirea Contractului de
prestări servicii de întreţinere şi reparaţie a foto-copiatoarelor care au depăşit perioada de
garanţie.
2. Scopul achiziţiei
Scopul achiziţionării acestor servicii este de a asigura funcţionarea optima a fotocopiatoarelor achizitorului prin operaţiuni specifice periodice de asistenta, întreţinere si
reparaţie a acestora (3 buc fotocopiatoare)
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Durata contractului
Contractul se va desfăşura in perioada 01.06.2019 - 31.12.2019.
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Procedura de achiziţie si criteriul de selecţie a ofertei câştigătoare

Având în vedere că valoarea estimată a contractului de prestări de servicii este sub
pragul prevăzut de dispoziţiile art.7 alin (1) din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice,
serviciile de reparare întreţinere foto-copiatoare se vor achiziţiona direct din catalogul SEAP,
alegându-se operatorul economic care oferă serviciile la preţul cel mai mic şi care acceptă
prevederile caietului de sarcini cu încadrarea in resursele bugetare alocate achizitorului
5. Descrierea se rv ic iilo r solicitate
Prestatorul va efectua atât operaţiuni specifice periodice de asistenta tehnica (întreţinere,
verificare, reparaţie) preventiva, cat si operaţiuni de reparaţie la cererea Beneficiarului pentru
următoarele foto-copiatoare:
- Copiator Toshiba E Studio 207 -1 buc nr. mv 6491
- Copiator Toshiba E Studio 163-1 buc - nr. inv. 6483
- Copiator LANIER LD 032c - 1 buc - nr. inv.
Prestatorul va efectua reviziile periodice preventive, una obligatorie pe luna la sediul
BENEFICIARULUI eliberând o Fisa/Raport de revizie preventiva pe luna respectiva confirmat
prin semnătură de executant si beneficiar, raport care va însoţi factura fiscala aferenta lunii

respective: operaţiunile de întreţinere preventiva constau in : curăţare si degresare cu soluţii
speciale a echipamentului pe interior de praf, impurităţi. Curăţare si degresare cu soluţii
speciale a rolelor, a sistemului optic, a unitarii de imagine, a rolelor de preluare hârtie, a
senzorilor: verificarea si testarea funcţionarii echipamentului.
Prestatorul prin specialiştii săi va presta si intervenţii suplimentare (accidentale) la
sesizarea beneficiarului la care manopera este gratuita, eliberând un Raport de
Intervenţie/Fisa de constatare semnat de Prestator si Beneficiar:
Manopera la operaţiunea de diagnosticare, respectiv operaţiunea de înlocuirea unei
componente sesizata ca necesara de prestator in Raportul/Fisa de constatare este de
asemenea gratuita; in baza diagnosticării făcute de specialiştii prestatorului, beneficiarul va
asigura prin mijloace proprii piesele de schimb menţionate in Fisa de constatare Valoarea
manoperei pentru intervenţiile (reparaţiile) accidentale va fi inclusa in preţul contractului.
Prestatorul va răspunde la sesizare in aceeaşi zi, daca sesizarea a fost făcută pana
la orele 9:00 sau in ziua următoare, daca sesizarea a fost făcuta pana la orele 16:00.
Prestatorul va efectua reparaţiile cu grad scăzut de dificultate sa le execute la sediul
beneficiarului, iar cele mai complexe, precum si reparaţiile capitale se vor executa la sediul
prestatorului.
Prestatorul este răspunzător de siguranţa tuturor operaţiunilor si metodelor de
prestare utilizate cat si de calificarea personalului folosit pe toata perioada contractului
Prestatorul se obliga sa asigure gratuit materialele necesare operaţiilor de întreţinere;
Prestatorul se angajează sa nu efectueze sau sa nu lase sa fie efectuata nici o
modificare, reparaţie, reglare, racord electric sau mecanic, sau deplasarea echipamentului
fără acordul beneficiarului
Prestatorul are obligaţia de a lua măsurile corespunzătoare în vederea prevenirii
riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securităţii personalului propriu, informării şi
instruirii acestuia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, eliminării factorilor de risc şi
accidentare în conformitate cu dispoziţiile Legii securităţii în muncă 319/2006 Protecţia
muncii (instructajul) cade în sarcina prestatorului. încălcarea dispoziţiilor legale privitoare la
protecţia muncii şi PSI pentru activităţile desfăşurate de personalul prestatorului, atrage după
caz. pentru societatea prestatoare întreaga răspundere administrativă, materială, civilă sau
penală, potrivit legii Potrivit Normelor Metodologice privind comunicarea, cercetarea,
înregistrarea, evidenţa accidentelor de muncă sc face de către prestator imediat după ce a
avut loc evenimentul. De asemenea, prestatorul răspunde şi suportă riscul şi eventualele
pagube produse urmare a activităţii sale.
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Cerinţe specifice
contractului

obligatorii

solicitate

de

achizitor

pentru

încheierea

a Prestatorul prezintă în copie Certificatul de înregistrare la ORC: Cod Unic de Identificare
(CUI) şi cod CAEN corespunzător prestării serviciilor de întreţinere si reparaţie fotocopiatoare;
b. Prestatorul prezintă Certificat de Atestare Fiscală eliberat de Agenţia de Administrare
Fiscală teritoriala din care rezultă că nu înregistrează datorii la bugetul statului sau
înregistrează datorii la bugetui statului mai mici de 10.000. un operator economic nu este
exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la
bugetul general consolidat datorate si restante este mai mic de 10.000 lei cf 166 din Legea
98/2016.
c. Prestatorul trebuie să facă dovada existenţei unei experienţe similare în prestarea
serviciilor prin derularea a cel puţin unui contract de mărimea şi specificul precizărilor din
Caietul de sarcini în ultimii 3 ani (prezentarea formularului de achiziţii „Declaraţie privind lista

principalelor livrări de produse/prestări de servicii similare în ultimii 3 an i');
d. Prestatorul trebuie să facă dovada existenţei unui cont de Trezorerie pentru societăţi
comerciale, respectiv unui cont bancar pentru persoane fizice autorizate;
e. Prestatorul prezintă următoarele formulare de achiziţie: formular de ofertă, informaţii
generale. Declaraţie privind neîncadrarea în dispoziţiile art.59 şi 60 din Legea 98/2016
privind achiziţiile publice. Declaraţie privind neîncadrarea în dispoziţiile art. 164 din Legea
98/2016 privind achiziţiile publice. Declaraţie privind neîncadrarea în dispoziţiile art. 165 şi
167 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, declaraţie privind lista principalelor livrări de
produse/prestări de servicii similare în ultimii 3 ani;
Oferta va cuprinde tariful abonamentului lunar, exprimat in lei fără tva. pentru reviziile
periodice (lunare) si accidentale la cele patru foto-copiatoare ale beneficiarului. Oferta este
valabila pe toata perioada derulării contractului si va fi publicata in catalogul SEAP
7. Alte m enţiuni
Operatorii economici interesaţi vor transmite oferta de preţ în format electronic la adresa de
e-mail office@muzeulbanatuluimontan.ro sau la nr de fax: 0355401220 până la data de
22.05.2019 şi o vor publica în catalogul electronic SEAP pe codul CPV- 50313200-4 (rev 2)
sub denumirea "Servicii de reparare si întreţinere foto-copiatoare pentru Muzeul
Banatului Montan Caras-Severin"
Ofertantul are obligaţia de a prezenta documentele si formularele solicitate la punctul
6 al Caietului de Sarcini in vederea încheierii contractului. Formularele de achiziţii se pot
descărca de pe site-ul instituţiei, secţiunea Achiziţii publice
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