PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOŞANI

CAIET DE SARCINI
Obiectul contractului de furnizare constă în achiziţia publică de servicii
„ întreţinere şi service tehnică de calcul" necesară bunei desfăşurări a activităţii
compartimentelor funcţionale din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Botoşani.
Cerinţele şi caracteristicile achiziţiei sunt prezentate în anexele 1 şi 2 ale
prezentului Caiet de sarcini.
în oferta prezentată se va preciza preţul anual pentru activitatea de service
conform cerinţelor precizate în anexa 1, cât şi pentru fiecare produs consumabil şi
subansamblu în parte, precizate în anexa 2, care vor avea incluse toate costurile până la
locul de destinaţie solicitat de achizitor.
Consumabilele şi subansamblele se vor furniza către beneficiar aleatoriu, doar la
solicitarea persoanelor desemnate special de către acesta.
Participanţii vor prezenta o singură ofertă care va conţine suma totală dată de
tariful operaţiunilor de service, preţul pentru întreaga listă de subansamble şi preţul
pentru întreaga listă de consumabile. Nu sunt luate în considerare ofertele care nu
prezintă preţurile pentru toate categoriile solicitate în anexa 2.
Preţul, calculat fară TVA, rămâne ferm pe toată perioada derulării contractului.
Produsele şi subansamblurile furnizate vor respecta caracteristicile cerute pe
fiecare tip de produs, conform anexelor 1 şi 2 la caietul de sarcini.
Livrarea produselor se va face în termen de maxim 48 ore de la primirea
comenzii.
La livrare furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc marfa:
factură fiscală, certificat de calitate.
La recepţionare se va verifica respectarea calităţii precum şi a caracteristicilor
prevăzute în anexele caietului de sarcini.
Furnizorul are obligaţia de a înlocui produsele dacă, în urma recepţiei cantitative
şi calitative de către achizitor, se constată diferenţe cantitative sau calitative faţă de
cerinţele specificate, fară a modifica preţul contractului.
Va fi declarată câştigătoare, oferta care respectă caracteristicile tehnice prevăzute
în anexele caietului de sarcini şi care are preţul cel mai scăzut.

Birou administrativ,

Compartimentul informatic,
Râul Zamfirescu
Cezar Mu

ANEXA 1 LA CAIETUL DE SARCINI

„întreţinere şi service tehnică de calcul"

Şe solicită furnizorului prestarea următoarelor operaţiuni:
- revizie periodică (de două ori pe an) şi la cerere, a echipamentelor atît la exterior cit
şi în interior;
- reparaţii la tehnica din dotare, cu informarea beneficiarului asupra cauzelor
producerii defecţiunii şi asupra costurilor de depanare;
- eliberarea de documente constatatoare şi formularea de propuneri pentru casare în
cazul echipamentele defecte la care costul depanării depăşeşte 70 % din valoarea lor
la zi sau pentru care nu mai există subansamble de înlocuit;
- înlocuirea subansamblelor, la preţurile pe care prestatorul le specifică în anexa 2
care rămân neschimbate pe durata contractului;
- asigurarea garanţiei pentru intervenţiile efectuate;
- timp de răspuns la solicitări mai mic de 24 de ore (excepţie făcând weekend-urile şi
sărbătorile legale); punerea la dispoziţia beneficiarului a unui echipament echivalent
;[
în cazul defecţiunilor a căror remediere depăşeşte 48 de ore.

Intervenţiile se execută pentru:
' - calculatoare - UC (unitate centrală), monitor, tastatură, mouse;
- laptop-uri;
- echipamente pasive şi active de reţea;
farcul IT ce se va afla sub incidenţa contractului de service este de 170 PC (desktop,
faptop, server).

ANEXA 2 LA CAIETUL DE SARCINI

„întreţinere şi service tehnică de calcul"

1. Subansamble
Lei / buc.
Memorie DDRAM 1 Gb PC 3200 400 Mhz
Memorie DDRAM II1 Gb PC 6400 800 Mhz
Memorie DDRAM II 2 Gb PC 6400 800 Mhz
Memorie DDR III (3) 2 Gb 1333 MHz
Memorie DDR III (3) 4 Gb 1333 MHz
Placi de bază Intel socket 1150
Procesoare Intel DUAL CORE 1150
Procesoare Intel 13
Procesoare Intel 15
HDD 7200 rpm, SATA 500 Gb
HDD 7200 rpm, SATA 1 TB
HDD extern, 3,5 inch, 1 Tb, USB, 7200 / 5400 rpm
Unitate DWD+-RW SATA
Unitate DWD -i-RW extern USB
Placă video 1 GbPCI-E
Switch 8 porturi
Switch 24 porturi
Router wireless 10/100Mb
Router wireless 10/100/1000Mb
Placă de reţea 10/100
Placă de reţea 10/100/1000
Placă de reţea wireless USB
Sursă ATX 500W
Carcasa tower
Acumulatori pentru laptopuri Fujitsu Siemens Amilo Pro
Acumulatori pentru laptopuri Dell Inspiron
HDD 500 Gb pentru laptopuri
încărcător pentru laptop
Priză de reţea RJ45 dublă aplicată
Mufa RJ45 AMP
Canal cablu 25x16 / pret pe lbuc = 2ml
Canal cablu 40x 16 / pret pe 1 buc = 2ml
Cablu UTP cat 6E / 1 ml
Patch cord cat 6E 3 m
Patch cord cat 6E 5 m
Mouse optic PS/2 sau USB
Tastatură PS/2 sau USB
Monitor LCD 18.5 inch
Cablu prelungitor USB
Cablu vga 1.5 m
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Cooler processor Intel/Amd
Adaptor DVI to VGA
Gablu pentru imprimantă USB
UPS 600VA
UPS 1000 VA
Acumulatori pentru UPS 600 VA / 1000 VA 12V/7Ah
Cameră Web, rezoluţie senzor 1,3 rezoluţie video 1280 x 1024, USB
Total subansamble =

2. Consumabile
Lei / buc.
CD-R
CD-RW
DVD-R
DVD-RW
Plicuri pentru CD şi DVD
Memory stick 8 Gb
Memory stick 16 Gb
Memory stick 32 Gb
Card de memorie SD 32 Gb
Card de memorie SD 64 Gb
Total consumabile=

TOTAL GENERAL 1 + 2 =

Preturile nu includ TVA de 24%.
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