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 CAIET DE SARCINI 

pentru achiziția publică a unui pachet de ”Servicii de întreţinere a computerelor personale”.  

COD CPV 50322000-8. 

1. Obiectul:  

• Obiectul Caietului de sarcini îl constituie furnizarea Serviciilor de întreţinere a computerelor personale, cod CPV 

50322000-8,  la obiectivul Centrul regional de competențe și dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive,  str. Paul Morand 

15, Parc industrial Freidorf, Timișoara, jud. Timiș, începând din luna Aprilie, până la data de 31 decembrie 2018 
  

Pachetul de servicii constă în  
 

 
Nr. 

crt. PRODUS UM Cantitate Cod CPV 

1 Servicii de întreţinere a computerelor personale lună 9 
50322000-8 

2 

Servicii de găzduire pentru operarea de site-

uri WWW (World Wide Web) lună 9 
72415000-2 

3 

Servicii de întreţinere şi reparaţii de 

software lună 9 
72267000-4 

       
 

 

• Mentenanță rețea computere personale (PC), formată din 5 laptopuri si 8 desktop-uri -  constatare în cazul 

problemelor tehnice, găsire soluții optime de rezolvare a problemelor, depanare/instalare software, configurare 

rețea --» CPV 50322000-8 Servicii de întreţinere a computerelor personale  

• Gazduire web 1GB, 5 adrese email--» CPV 72415000-2 Servicii de găzduire pentru operarea de site-uri 

WWW (World Wide Web) 

• Administrare și mentenanță web cu backup săptămânal, update-uri de securitate la zi, adaugare articole--»  

CPV 72267000-4 Servicii de întreţinere şi reparaţii de software 
 

 

 

Cerințele din Caietului de sarcini reprezintă condițiile minimale obligatorii pe baza cărora operatorii economici specializați 

prezintă oferte ce vor conduce la atribuirea Contractului pentru furnizarea Serviciilor de întreţinere a computerelor 

personale, cod CPV 50322000-8 așa cum sunt descrise mai sus. 

 

Pentru încheierea Contractului se va prezenta de către firma câştigătoare dovada că nu se încadrează în prevederile art. 59, 

art.60, art. 164, art.165 și art. 167  din Legea  nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice. 

Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă: 
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Ioan BONTILĂ 

Maria CHIRIȚĂ 

Florea DORCEA 

Claudiu DRAGOMIR 

Dorin PĂTRUȚI  

 

 

2. Durata contractului 
 

Durata contractului pentru furnizarea ”Serviciilor de întreţinere a computerelor personale” este  de la semnarea 

contractului până la 31 Decembrie 2018. 

 

3. Cerinte specifice 
 

Serviciul de întreţinere a computerelor personale, va fi efectuat de către o entitate specializată. 

 

4. Recepția cantitativă și calitativă a serviciului. 

 
Recepția cantitativă și calitativă a serviciului constă în menținerea în stare de funcționare (mentenanță)  a  retelei IT (13 PC și 

rețeaua existentă), găzduirea și menținerea în stare de funcționare (mentenanță) a site-ului www.cerctm.ro, a minim 5 adrese de 

email,  update de securitate și backup periodic. 

 
5. Responsabilitatea prestatorului 

 
Prestatorul este obligat, prin personalul propriu angajat pentru executarea prezentului contract,  să cunoasca și să respecte 

îndatoririle ce-i revin și prevederile legale, fiind direct raspunzător. 

  

 6. Cerinţe asupra ofertei 

 

Oferta financiară va fi prezentată sub forma  lei fără TVA/lună calendaristică,  pentru furnizarea unui  pachet de ”Servicii de 

întreţinere a computerelor personale” COD CPV 50322000-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

          Întocmit, 

          Responsabil Administrativ - I.T. 

          Florea DORCEA 

 


