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Nr.   1089 / 06.03.2018 

Avizat,                                                                                                                 Aprobat,  

Director financiar contabil                                                                                Manager                                                         

Ec. Jurj Ovidiu Nicolae                                                                       Dr. Cârjea Marcel Iosif 

 

 

 

 

 

CAIET DE SARCINI 
PENTRU ACHIZIŢIA DE  

SERVICII  DE MENTENANŢĂ HARDWARE SI SOFTWARE ECHIPAMENTE IT 
 

 

 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul 

cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică si financiara. 
  Propunerea tehnica si financiara trebuie sa îndeplinească cerinţele şi condiţiile din caietul de 

sarcini, acestea fiind considerate minime şi obligatorii. 

 În situaţia nerespectării acestor cerinţe şi condiţii, oferta este considerată neconforma. 

 

 
1.Persoana juridica achizitoare a serviciilor:   Sanatoriul de Pneumoftiziologie  Brad 

Str. Magura , nr.25, loc. Brad, jud. Hunedoara  
 

2.Obiectul achizitiei publice de servicii: 

Servicii de mentenenta hardware si software echipamente IT  

 

3.Cod de clasificare CPV:    50311400-2 Repararea si intretinerea calculatoarelor  si a masinilor 

contabile 

 

4. Cantitatea contractului:   9  luni (in perioada 01.04.2018 - 31.12.2018) 

 

5.Valoarea estimata a contractului :  420.17 lei (fara TVA) / lunar ;   

     Valoare totala contract :   3781.53 lei (fara TVA)  

 

      6. Sursa de finantare:  Bugetul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad   

 

7. Descrierea  contractului: 

Având în vedere faptul ca Sanatoriul de Pneumoftizilogie Brad deţine un număr mare de 

echipamente informatice în cadrul unităţii, se impune asigurarea mentenanţei hardware şi software 

asupra echipamentelor informatice, de către o firmă specializată  în acest domeniu.   

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad utilizeaza urmatoarele echipamente IT, asupra carora sunt 

necesare operatiuni de service :  

- 38 calculatoare / laptopuri 

- 7 Servere 

- 20 Imprimante/Multifunctionale 
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- 20 routere 

- 1 aparat fax 

 

Scopul achizitiei : 

- menținerea resurselor de tehnologie a informației, hard/soft, în stare optimă de funcționare;  

- asigurarea de servicii de reparare și întreținere;  

- eficientizarea lucrului cu aplicațiile informatice;  

- îmbunătățirea securității și evitarea riscului de pierdere a datelor și informațiilor din cadrul  

sistemelor informatice; 

 

Operatiunile necesare a fi executate sunt urmatoarele : 

-Repararea şi întreţinerea calculatoarelor din cadrul unităţii  

- Repararea şi întreţinerea imprimantelor/copiatoarelor; 

- Repararea şi întreţinerea aparatelor fax; 

- Depanare hardware; 

- Upgrade hardware calculatoare; 

- Instalare sisteme de operare şi aplicaţii software; 

- Devirusare calculatoare; 

- Rescrierea şi upgrade drivere; 

- Instalare periferice; 

- Curăţare praf a unităţiilor centrale; 

 

-Mentenanţă website WWW.SMII-BRAD.RO, ori de cate ori situatiile aparute o impun. 

  

         Pentru reparaţiile care necesită înlocuirea de piese, achiziționarea pieselor ce se vor înlocui, se 

va face pe bază de comandă, prestatorul întocmind și prezentând în acest sens un „deviz de reparații” 

cu piesele necesar a fi înlocuite.  

         Intervențiile sau alte operațiuni/reparații de anvergură, se vor efectua în baza unui deviz de 

reparație, prezentat în prealabil de către prestatorul de servicii și acceptat de beneficiar după caz,in 

baza Procesului-verbal de recepție.  

         Prestatorul va interveni în cel mai scurt timp posibil de la sesizarea de către beneficiar a unei 

defecțiuni (maxim 3 ore), ori de câte ori se solicita acest lucru, de luni până vineri în intervalul orar 

07:00-15:00.  

 

8. Modul de prezentare a ofertei:  

   Se vor prezenta urmatoarele documente:  

- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (copie lizibila conform cu originalul) 

din care sa reiasa obiectul de activitate / certificat de inregistrare fiscala;   

-  Formularul de oferta (anexa 2) 

-  Propunera financiara (conform Punct 8.1) 

- Propunerea tehnica - principalele caracteristici a serviciilor ce urmeaza a fi prestate in conformitate 

cu caietul de sarcini (conform Punct 8.2) 

             8.1. Modul de prezentare a propunerii financiare 

 Propunerea financiara va indeplini in mod obligatoriu urmatoarea forma: 

           

Nr. 

Crt. 

Denumirea  serviciilor 

 

Cantitate 

solicitata de 

unitatea 

contractanta 

    U.M Pret 

unitar/UM 

fara TVA 

Valoare fara  

TVA 

1 Servicii de mentenanta hardware si 

software echipamente IT 

           9     luni   

                                                   Valoare totala fara TVA:  
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           Propunerea financiara va fi prezentata , semnata, datata si stampilata de reprezentantul legal 

sau un imputernicit al acestuia. 

           Propunerea financiara va fi exprimata in lei (fara TVA) si se va pastra ferma toata durata 

derularii contractului.  

           Pretul unitar lunar, fara TVA  din oferta este ferm si nu poate fi modificat. 

           Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina valabila oferta:  30 de zile.  

    

 8.2.  Modul de prezentare a propunerii tehnice: 

        Prin propunerea tehnica, ofertantii vor prezenta descrierea detaliata a serviciilor ofertate 

precum si alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a 

propunerii tehnice. 

 

         Propunerea tehnica va indeplini in mod obligatoriu urmatoarea forma: 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

            Prin propunerea tehnica, in ceea ce priveste descrierea serviciilor,  ofertantii vor trebui sa  

demonstreze corespondenta stricta a acestora cu specificatiile tehnice minime solicitate de 

autoritatea contractanta.  

      Prin propunerea tehnica, ofertantii isi asuma obligatia respectarii cerintelor din caietul de 

sarcini.  

             Propunerea tehnica va fi prezentata , semnata, datata si stampilata de reprezentantul legal sau 

un imputernicit al acestuia. 

          Operatorii economici au obligatia sa anexeze la propunerea tehnica toate autorizatiile 

/atestatele / certificatele din care rezulta ca sunt autorizati /abilitati sa presteze serviciile 

solicitate de autoritatea contractanta. 

 

7.Alte informatii:  

Se va incheia un contract de prestari servicii, cu ofertantul declarat castigator,  pana la data 

de 31.12.2018. 

Criteriul de atribuire este PRETUL CEL MAI SCAZUT, cu indeplinirea stricta a 

specificatiilor si caracteristicilor solicitate in caietul de sarcini.  

Preţul este ferm si va fi mentinut pe toata perioada de valabilitate a contractului.  

Termenul de plata este de 60 zile calendaristice de la data primirii facturi de către achizitor. 

 

 

 

Intocmit, 

Poenar Ana Denisia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicii de mentenanta hardware si software echipamente IT 

Nr. 

Crt. 

Descriere servicii 

 

Cantitate 

solicitata de unitatea 

contractanta 

U.M 

1  

 

9 luni 
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FORMULARE  

 

 

 

 

OPIS 

 

 

 

 

 

FORMULAR 1 – Scrisoare de înaintare 

FORMULAR 2 – Formular de ofertă                            
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FORMULAR 1 

 

 

 

 OPERATOR ECONOMIC                                    

___________________ 

(denumire / sediu ) 

 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante     

nr._________data___________ora_____ 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

 

Către ________________________________ 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

 

Ca urmare a anunţului publicitar nr. ______ din ______________, privind aplicarea 

procedurii de achizitie directa pentru atribuirea contractului 

_________________________________________(denumirea contractului de achiziţie publică), 

 

noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă 

transmitem alăturat: 

 

1. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de 

________ copii: 

 

a) Propunerea financiară; 

b) Propunerea tehnică; 

c) Documentele ce însoţesc oferta; 

 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 

 

Data completării ___________Cu stimă, 

Operator economic, 
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  FORMULAR  2 

 

OPERATOR ECONOMIC 

__________________ 

   (denumirea/numele) 

 

 

 

FORMULAR DE OFERTĂ  

Către .................................................................................................... 

                     (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul, reprezentant al ofertantului 

__________________________________,  ne oferim ca, în conformitate  cu  prevederile şi cerinţele 

                 (denumirea/numele ofertantului) 

cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestam 

......................................................................................... pentru suma de .................................. lei la 

care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de ..................lei. 

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam 

.....................................................................în perioada prevăzută în caietul de sarcini. 

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă  până la data de ..................................., şi ea 

va rămâne   obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 

valabilitate. 

Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreuna cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită caştigatoare, vor 

constitui un contract angajant între noi. 

Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă 

pe care o puteţi primi. 

 

Data _____/_____/_____ 

 

_________________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez 

                         

oferta pentru şi în numele ______________________________ 

 

 

                                                                (semnatura)  

 

 

 

 

 

   

 

 


