MUZEUL BANATULUI MONTAN
Bd. Republicii Nr. 10
Tel. 0255-231469; Fax. 0355-401220
320151 Reşiţa
Nr 'fOQf /
o f . 2019

CAIET DE SARCINI SERVICII DE REPARAŢII Şl ÎNTREŢINERE A ECHIPAMENTELOR
DE CALCUL Şl BIROTICĂ

1.

Obiectul achiziţiei

Obiectul Caietului de Sarcini îl reprezintă asigurarea serviciilor de întreţinere şi reparaţie
pentru echipamentele informatice din dotarea achizitorului Muzeul Banatului Montan situat în
Jud Caraş-Severin, loc. Reşiţa, str. Republicii nr.10
Codul cpv: 50300000-8 (rev 2) - Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe
pentru computere personale, pentru echipament de birotică, pentru echipament de
telecomunicaţii şi pentru echipament audiovizual
Cerinţele caietului de sarcini reprezintă condiţii obligatorii pe baza cărora operatorii
economici specializaţi prezintă oferte tehnico-economice ce vor conduce la atribuirea
Contractului de prestări servicii de asistenta tehnica la echipamentele de calcul si birotica
care au deposit perioada de garanţie dar si a celor cărora pe parcursul contractului le va
expira perioada de garanţie
2. Scopul achiziţiei
Scopul achiziţionării acestor servicii este de a asigura funcţionarea optima a
echipamentelor de calcul si birotica ale achizitorului prin operaţiuni specifice periodice de
asistenta, întreţinere si reparaţie a acestora, după cum urmează:

3 multifuncţionale: Sharp ARM 201, LaserJet HP 1020, HP Color laser Jet M281fdw
10 imprimante: HP 1020, HP LaserJet Pro M201dw, HP laser jet P2055d, Samsung
SCX4300, Kyocera FS 4000DN, HP laser jet P1006, HP laser jet P1606dn
15 calculatoare
5 laptop-uri

3. Durata contractului
Contractul se va desfăşura in perioada 01.06.2019 - 31.12.2019. cu posibilitatea
prelungirii acestuia prin act adiţional
pentru maxim 4 luni. în funcţie de resursele
bugetare.

4. 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
se vor achiziţiona direct din catalogul SICAP, 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 rviciilo r solicitate
Prestatorul se va angaja sa efectueze operaţiuni specifice periodice de întreţinere si
verificare preventiva operaţiuni de depanare la cererea Beneficiarului precum si operaţiuni de
depanare in laboratoarele proprii daca este cazul pentru echipamentele aflate in afara
perioadei de garanţie.
a. Servicii tehnice pentru toate echipamentele, care se vor executa o singură dată pe
durata valabilităţii contractului. Reviziile tehnice au ca scop, pe de o parte, verificarea
faptului că echipamentele îşi păstrează caracteristicile iniţiale şi sunt în continuare în
parametrii de funcţionare stabiliţi de fabricant şi, pe de altă parte, asigurarea
întreţinerii preventive.
Reviziile tehnice periodice se vor executa în locaţiile autorităţii contractante unde sunt
instalate echipamentele, în baza unui grafic întocmit de comun acord cu reprezentanţii
acesteia.

La efectuarea reviziilor tehnice periodice se vor avea în vedere cel puţin următoarele
operaţii:
Desprăfuirea internă a echipamentului utilizând instrumente specifice de aspiraţie sau
înlăturare a prafului;
-

Rularea testelor de diagnostic asupra componentelor, minim pentru placa de bază,
placa video de sunet, placa de reţea, controllere, HDD, memorii RAM;

-

Verificarea susţinerii alimentării pe UPS-uri prin deconectarea de la reţeaua de
energie electrică,

-

Curăţarea unităţilor optice (CD-ROM, CD-RW, DVD-RW) utilizând materiale şi
instrumente specifice de curăţat;

-

Curăţare interior (cooler, ventilator sursă, alte subansamble),

-

Diagnoza gradului de uzură a diferitelor subansamble,

-

Verificarea funcţionării la parametri normali;

Fiecare revizie va fi consemnată într-un proces-verbal de revizie semnat de ambele părţi, în
care se va specifica:
Locaţia/biroul,
Data reviziei,
-

Tip echipament la care s-a realizat revizia (denumire, număr inventar dacă este
cazul);
Utilizatorul echipamentului

-

Operaţiile efectuate, probleme constatate (dacă este cazul), cauze şi recomandări
pentru remedierea acestora

-

Pe măsura efectuării reviziilor periodice, ofertantul va centraliza procesele verbale de

revizie şi le va transmite autorităţii contractante.
-

Ofertantul va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de
specialitate al acestuia la sediul autorităţii contractante pentru efectuarea reviziilor.

-

Plata facturilor de către autoritatea contractantă va fi condiţionată de primirea
proceselor verbale de revizie.
Procedurile detaliate de realizare a acestor operaţiuni vor fi precizate de către
ofertant, în propunerea tehnică şi vor fi întocmite în conformitate cu specificaţiile
producătorului pentru fiecare tip de echipament în parte:

b. Intervenţii în caz de defecţiune, pentru toate echipamentele ce fac obiectul
procedurii de achiziţie.

Intervenţiile în caz de defecţiune, la cererea autorităţii contractante au ca scop remedierea
defecţiunilor apărute ca urmare a unor dereglări hardware ale echipamentelor.
Problemele/solicitările de intervenţii vor fi raportate prestatorului prin telefon, fax sau e-mail
cu furnizarea următoarelor informaţii: locaţia/biroul, tipul echipamentului, descrierea
defectului şi, unde este raportat, codul de eroare:
Reparaţiile curente constau în:
-

Constatarea/diagnosticarea defecţiunii,
Evaluarea pieselor de schimb necesare,
Remedierea echipamentului defect cu înlocuirea componentei defecte (dacă este
cazul), costul componentei fiind asigurat de autoritatea contractantă, iar montarea va
intra în costul ofertei,

-

înlocuirea temporară a echipamentului defect cu unul echivalent dacă nu poate fi
remediat în termenul solicitat/ofertat.

Remedierea defectelor se face cu păstrarea, eventual creşterea, în nici un caz diminuarea
caracteristicilor tehnice ale echipamentului original.
Remedierea echipamentelor aflate în contract de service se face, în locaţiile unde sunt
instalate echipamentele. în cazul în care reparaţiile necesită operaţii tehnologice mai
complicate, acestea pot fi executate şi la sediul prestatorului, caz în care se întocmeşte un
proces verbal de custodie.
Verificarea post depanare se va face numai în locaţia autorităţii contractante, prin rularea
testelor de funcţionalitate specifice elementului defect şi prin verificarea funcţionării
echipamentului reparat în mediul în care a fost utilizat anterior intervenţiei.
Ofertantul va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al
acestuia la sediul autorităţii contractante, precum şi transportul, instalarea şi punerea în
funcţiune a echipamentelor’preluate pentru reparaţii la sediul propriu.
Componentele folosite pentru reparare vor fi funcţional identice cu cele înlocuite. Sunt
posibile substituţii, dar numai cu păstrarea caracteristicilor tehnice.
Pentru păstrarea confidenţialităţii, autoritatea contractantă va păstra doar mediile de stocare
(HDD), celelalte piese defecte putând fi înapoiate prestatorului după înlocuirea componentei
cu una echivalentă funcţională.
Executantul va realiza împreună cu beneficiarul probele de funcţionare a echipamentelor
reparate.
La recepţia serviciului, executantul va prezenta lista tuturor materialelor şi subansamblelor
utilizate şi copii după certificate de calitate ale acestora.

Fiecare intervenţie va fi consemnată într-un proces verbal de intervenţie semnat de ambele
părţi, în care se va specifica: locaţia/biroul, data şi ora sesizării, data şi ora intervenţiei, tipul
echipamentului, utilizatorul echipamentului, număr inventar, defecţiunea constatată,
operaţiunile efectuate pentru remedierea defecţiunii, piesa/piesele care au fost înlocuite,
timpul în care s-a remediat.
Prestatorul va centraliza toate procesele verbale de intervenţie şi le va transmite lunar
autorităţii contractante, evidenţiind pe cele care conţin depăşiri ale timpilor de răspuns şi/sau
remediere precum şi cauzele depăşirilor.
Piesele de schimb şi valoarea lor se vor evidenţia distinct pe factura de service.
Piesele înlocuite vor fi originale sau agreate de producătorul echipamentului;
Prestatorul poate practica un adaos comercial dovedit de maximum 20% faţă de preţul de
achiziţie.

c. Cerinţe privind tim pii de răspuns şi remediere

1. Timpul de diagnosticare a defecţiunii este timpul scurs de la sesizarea defectului de
către beneficiar până la oferirea unui diagnostic referitor la defect.
în cadrul acestui interval se va realiza, dacă este necesar, o vizită la locaţia Beneficiarului
şi se va face o estimare referitoare la timpul necesar remedierii defectului.
2. Timpul de remediere/înlocuire este timpul scurs de la încheierea diagnosticării până
la remedierea defecţiunii..
timpul de remediere pentru toate echipamentele va fi de maxim 6 ore lucrătoare de la
solicitare, în condiţiile în care echipamentul poate fi reparat, fără a fi necesară
înlocuirea acestuia cu unul echivalent.
Dacă defectul nu poate fi remediat în timpii precizaţi mai sus, Furnizorul va înlocui
echipamentul defect cu unul echivalent, în termen de 48 ore lucrătoare de la solicitare.
Orele lucrătoare se referă la programul de lucru al Beneficiarului: de luni până vineri între
orele 8-16,00.
Oferta financiară va conţine tariful abonamentului lunar, exprimat in lei fara tva.

Oferta este valabila pe toata perioada derulării contractului si va fi publicata in catalogul
SEAP.
Plata prestaţiilor se va face cu OP în contul de trezorerie al prestatorului, în maxim 30 de zile
de la înregistrarea facturii, factura fiind însoţită de procesele verbale de revizie semnat de
reprezentanţii ambelor părţi.

6. Cerinţe specifice obligatorii solicitate de achizitor
pentru încheierea
contractului
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 echipamente
de calcul si birotica;
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 bugetul statului mai mici de 4.000 lei ori înregistrează datorii la
bugetul statului mai mari de 4.000 lei şi mai iniei de 5% din totalul impozitelor, taxelor şi
contribuţiilor datorate la cea mai recentă dată scadentă a acestora (cu respectarea art. 166
alin (2) 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 ani");
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:
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- 50300000-8 (rev 2))
sub denumirea „Servicii de reparare si întreţinerea echipam antelor de calcul si birotica
pentru Muzeul Banatului Montan”

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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