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INVITATIE DE DEPUNEREA OFERTE ''.....-.'.
Servicii de intrelinere $i reporolii pentru echipamentele informatice din

dotdreo Muzeului Satului Bdndtean Timisoara
Cod CPV: 72000000-5

- Denumirea autoritatii contractante: MUZEUL SATULUI AAtlAlfnru TlMI$OARA;
- Scopul achiziliei publice este contractarea Seruicii de intrelinere gi reparolii pentru
echipomentele informdtice din dotoreo Muzeului Sotului Bdndtean Timisoaro
- Valoarea estimati a achiziliei este de :

7.750lei firi TVA pe perioada mai-decembrie 2027;
3.850 lei firi TVA in cazul prelungirii contractului cu maxim 4 luni, prin act adilional, pentru
pe rioad a OL.OL.2O22-30.04.2022
- Documente de calificare solicitate:
l.Formularul 1- DECLARATIE privind neincadrarea in situaliile previzute la art.154 din
Legea nr.98l2OL6;
2.Formularul 2 - DECLARATIE privind neincadrarea in situaliile previzute la art.155 din
Legea nr.98l2OL6;
3.Formularul 3 - DECLARATIE privind neincadrarea in situaliile previzute la art.167 din
Legea nr.9812O1.6;

4. Certificatul constatator, in original, copie lizibilS cu menliunea "conform cu originalul",
emis de oficiul registrului comerfului de pe l6ngi tribunalulteritorialin raza ciruia
ofertantuligi are sediul social, din care s5 rezulte domeniul de activitate principal/secundar,
codurile CAEN aferente acestora. lnformaliile prezentate in certificatul constatator vor fi
reale 9i acuale la data limiti de depunere a ofertelor.

- Termenul limiti p6ni la care operatorii economici sunt rugali si incarce ofertele in
catalogul electronic prin intermediul SEAP, gi si depuni documente la sediul institutiei
noastre zile calendaristice, gi anume: O4.05.2O2t, ora 13:00;
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- Modul de intocmire oferte:
Documentele se intocmesc intr-un singur exemplar gi se introduc intr-un plic exterior, inchis
gi netrasparent. Operatorii economici interesali au obligalia de a posta in catalogul
electronic disponibil pe SICAP oferta de pref gi principalele caracteristici cerute in caietul de

sarcini. Oferta completi (documentele de calificare, propunere financiarS) gi notificare cu

datele de identificare ale acestora (denumire ofertant a$a cum apare in SICAP, gi anume CUl,

cod pozifie catalog produse, adresa de e-mail a persoanei de contact ) va fi depusi in plic

inchis la sediul autoritSlii contractante.
Oferta va fi depus6, indosariati, av6nd toate paginile numerotate gi opisate. Modul de
prezentare a propunerii financiare - completarea Formularului de oferti.
Propunerea financiari trebuie si fie conformi cu cu cerinlele cantitative 9i calitative din

Caietul de sarcini. Propunerea financiari va detalia ;i va include at6t propunerea pentru
anul202L, c6t 9i propunerea pentru eventula prelungire prin Act adilional pe maxim 4luni.
Ofertele se vor depune p6ni la data si ora limitS mai sus precizate.
- Achizilia se va realiza din catalogul electronic SEAP;

- Oferta se va exprima in lei, fSrI TVA;

- Ofertele vor respecta intocmai cerintele autoritbtii contractante conform caietului de

sarcini;
- Nu se admit oferte alternative;
- Nu se accepti oferte intArziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise;
- Modelele de formulare se pot descirca de pe site-ul AGENTIEI NATIONALE PENTRU

ACHIZTTil PUBLTCE;

- Ofertantii sunt rugali sI respecte denumirea achiziliei, precum gi codul CPV, aga cum
acestea apar in prezenta invitafie;
- Nu vor fi acceptate oferte depuse in alti modalitate dec6t cea solicitati de autoritatea
contractantS; de asemenea, nu vor fi acceptate oferte care nu indeplinesc cerinlele
autoritSlii contractante aga cum rezultd din caietul de sarcini/ referatul de necesitate sau

care depigesc valoarea estimati;
- lnformalii suplimentare se pot obline la tel/fax :0256-2255881 0356780680 sau e-mail:
contact@ m uzeu lsatu luiba natean. ro

Aprobat,

$ef Birou Achizilii, lnvestilii, Administrativ, Tehnic
Pop Petru Nicoloe

intocmit,
lnspector de specialitate

Crefu Lorisa Bianca
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APROBAT MANA
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CAIET DE SARCINI

Privitor la achizilionarea serviciilor de intrefinere si reparafii
pentru echipamentele informatice din dotarea Muzeului Satului Binilean

Timigoara
Cod CPV: 72000000-5 Servicii IT, consultanfi dezvoltare de software, internet gi

asisten[i

Cap. 1. lnformafii Generale

Muzeul Satului BdnSlean Timigoara, avAnd sediul in Timigoara, str. Avram lmbroane,
nr.31, tel. 0256-225588, fax. 0356-780680, e-mail :

contact@muzeulsatuluibanatean.ro, inten{ioneazd sd incheie un contract de servicii
mentenanfd, intrefinere gi reparalii instalalii electrice Tn incinta Muzeului Satului
Bdndfean Timigoara.

Cap.2 Obiectul contractului consti in verificiri gi servicii de menfinere in
funcfiune la parametrii proiectali (intrefinere gi reparafii) a echipamentelor
informatice din:

- dotarea Muzeului Satului Bdndlean Timigoara.
Cap. 3. Principalele obligatii:
Reparare gi intre[inere: echipamente relele, conectivitate.
Fac obiectul unui astfel de abonament urmdtoarele tipuri de echipamente:

- calculatoare (incluzand unitatea centrala, monitor, tastatura si mouse) -
11 bucdti;

- imprimante matriceale, imprimante cu jet de cerneala, imprimante laser (color gi
alb/negru) - 7 bucili

- dispozitive multifunctionale (printer/scanner/copiator/fax) - 3 bucdti;
- echipamente de retea: patch-panel-uri -2 bucdfi, switch-uri - 5 bucdfi, router-e -

11 bucdfi, rack-uri - 5 bucili
- notebook-uri / laptop-uri - 21 bucdli
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Pentru toate tipurile de echipamente lT se va asigura:
- curd(are internd gi externd (deprifuire) - de doui ori pe an;
- analizarea gi prezentarea problemelor constatate sau pe cale sd apari qi a

mdsurilor ce trebuie luate;
- instalarea gi intretinerea sistemului de operare:
- verificarea stdrii de funcfionare a drivere-lor gi a componentelor aferente;
- actualizare drivere Tn cazul apariliei de noi versiuni;
- realizare copii de siguran(d pentru figierele importante ale sistemului de

operare;
- verificare integritate cabluri si conectori externi
- verificare politici de securitate gi depistare vulnerabilitSli;
- rezolvarea incidentelor semnalate prin telefon sau cu deplasarea la sediul

beneficiarului.
- monitorizarea continud a sistemelor, serverului gi a retelei pentru intervenlia

proactivd gi prevenirea incidentelor.
- solulii pentru securitatea informaliilor.
- securizarea acceselor pe bazd de user gi parol6.
- instalare gi configurare solulii Antivirus, AntiSpyware, Antispam gi filtrare de

con!inut.

lV. Ofertantul va asigura suport tehnic, printr-o persoani de contact, pe toatd durata
programului de lucru al muzeului.

V. Tariful lunar pentru servicii va include toate costurile adi[ionale (instalare,
configurare, conectare, intre[inere, manoperd, etc).
Tariful lunar nu va include gi pretul componentelor inlocuite.

Vl. Securitatea informatiei:
a) Furnizorul va respecta politicile de protec[ie a informaliei beneficiarului 9i
regulamentul de utilizare a sistemului informatic al acestuia.
b) Furnizorul nu va scoate din sediul Beneficiarului suporturi de date cu informafii ale
acestuia. Dispozitivele folosite pentru transfer de date vor fi pdstrate la sediul
Beneficiarului.
c) in relalia dintre Beneficiar gi Furnizorul de servicii se stabilegte contractual faptul cd
toate informatiile Beneficiarului la care furnizorul are acces sunt CONFIDENTIALE.
lnformafiile vor fi folosite numai in scopul indeplinirii sarcinilor contractuale gi nu vor fi
divulgate unor te(i.
Nu fac obiectul prevederilor Caietului de sarcini echipamentele sau componentele
(piesele) diagnosticate ca defecte giincadrate in oricare din urmdtoarele situa[ii:
1. Defecte produse de intervenfii neautorizate (altele dec6t cele ale personalului care
deservegte contractul) asupra echipamentelor (inclusiv upgrade-uri sau instalarea de
prog rame neautorizate) ;

2. Abuzurile (solicitarea de interven[ii pentru probleme false sau banale cum ar fi
cordoane scoase din prizd, cabluri deconectate intre echipamente sau echipamente
stinse, etc.).
Materialele necesare remedierii defecliunilor se asigurd in baza unei note de
constatare intocmite de cdtre prestator, gi se vor achiziliona, cu aprobarea
beneficiarului prin notd de comandd, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016
privind achiziliile publice, cu modificdrile si completdrile ulterioare. Pentru materialele
specifice sau situafii de urgenfd materialele se pot asigura de citre prestator cu avizul
beneficia ru I u i. Acestea se factureazd sepa rat.
Prestatorul este rdspunzdtor at6t de siguranla tuturor opera{iunilor gi metodelor de
prestare utilizate.
Serviciile prestate, inbaza contractului, vor respecta standardele de calitate specifice.
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Cap.4. Gerinte minime pentru serviciile ce fac obiectul contractului de achizifie:
lntervenlia la solicitare
Prestatorul de servicii se va deplasa, in maxim 24 de ore de la solicitare, ori de c6te
ori este nevoie la sediul beneficiarului pentru remedierea problemelor apdrute si va
consemna lucrdrile efectuate Tn raportul lunar care va fi ataSat facturii emise.

Cap.S. Ofertantul :

Se obligd si execute serviciile prevdzute in contract cu profesionalismul gi
promptitudinea cuvenitd angajamentului semnat, la standardele gi per-forman(ele
previzute, pentru intreaga incintd a Muzeului Satului Bdn5lean Timigoara.
Se asigure respectarea normelor de securitate in muncd, avdnd intreaga
responsabilitate pentru orice fel de eveniment de munca la care este supus personalul
prestatorului sau pe care prestatorul il genereazd urmare a activitS(ii desfdgurate in
baza contractului cu muzeul.
Noti: [n situafia in care la sediile achizitorului, sistemele se vor upgrada cu solu{ii
tehnice noi, ori se vor instala alte echipamente informatice, altele dec6t cele ce fac
obiectul prezentului caiet de sarcini, prestatorul va asigura mentenanfa acestora in
condiliile ofertate.
Eventualele piese de schimb, constatate ca fiind defecte gi care trebuie schimbate cu
unele noi, vor fi prezentate achizitorului, printr-o noti de constatare, pentru a obfine
aprobarea achiziliondrii acestora.

6. Modul de prezentare al ofertelor
Operatorii economici interesafi sd oferteze vor putea accesa gi descdrca de pe site-ul
muzeului www.muzeulsatuluibanatean.ro - lnformalii publice/Achizilii publice, anunful
publicitar si caietul de sarcini pentru Achizilionare servicii de mentenanld, Tntrefinere gi
reparalii echipamente informatice din dotarea Muzeului Satului Bindlean Timigoara.
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiard detaliat, astfel incdt aceasta sd
respecte, cerinlele Tnserate Tn caietul de sarcini.
Oferta se va redacta in limba romdnS.
Oferta de pret va fi exprimatd Tn lei si se va pdstra fermd toatd durata deruldrii
contractului.
Pretul unitar lunar al pachetului, fdrd TVA, din oferti este ferm gi nu poate fi modificat
ulterior, pe durata deruldrii contractului.
Perioada de timp Tn care ofertantul trebuie sd isi mentind valabil5 oferta este de 60
zile.

7. Valoarea estimati a contractului:
-perioada 01.05.2021 -31 12.2021 = 7 .7 50 (firi TVA)
-perioada 01.01 .2022-30.04.2022 = 3.850 (firi TVA)

8. incheierea contractutui
Contractul se incheie conform criteriului "preful cel mai scdzut", pe o perioada de un
an.
NOTA: Contractul se incheie pe perioada anului bugetar. Eventuala prelungire,
prin act adilional, a contractului de achizilie, pe o perioadi de maxim patru luni
in anul 2022, se face cu condifia ca ordonatorul principal de credite - CJ Timis
si aprobe aloca{ia bugetari necesari deruldrii contractului gi doar pentru
perioada in care nu existd buget aprobat pentru anul2022l
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Operator Economic

(denumirea)

FORMULAR DE OFERTA

Examindnd documentalia gi caietul de sarcini, subsemnatul/ subsemnalii,
reprezentan{i ai ofertantului ........... ..........(denumirea/numele
ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile gi cerin[ele cuprinse in
Caietul de sarcini, sd presfdfl? ,, Servicii de mentenanfi, intrefinere gi reparafii
echipamente informatice din dotarea Muzeului Satului Bini,tean Timigoara,
pentru o perioada de 8 (opt) luni pe anul 2021, pentru suma de ....................... lei,
(suma in litere gi in cifre), pldtibil in RON, la care se adaugd taxa pe valoarea
adaugatd conform legii gi pentru o perioada de maxim 4 (patru) luni pe anul 2022,
pentru suma de ..,.................,.. lei, (suma in litere gi in cifre), pldtibil in RON, la care
se adaugd taxa pe valoarea adaugata conform legii.
Prelurile unitare se regdsesc in anexa la formularul de oferta
1. Ne angajdm sd men[inem aceastd oferid valabild pentru o duratd de
zile, (durata in litere gi cifre), respectiv pand la data de
(ziua/luna/anul), gi ea va rdmdne obligatorie pentru noi gi poate fi acceptatd oricdnd
inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
2 Ne angajdm ca, in cazul in care oferta noastrd este stabilitd cagtigdtoare, sd
asig u rdm prestarea acestor seruicii.

Se m n dtu ra ofe rtantu I u i

Numele gi prenumele semnatarului

Data
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Anexa la formularul de oferta

Nr
crt

Denumire activitate Tarif Unitar
!unar

firi TVA

Tarif/8 luni
firi TVA

Taritll2 luni
firi TVA

1. Servicii mentenanfd,
?ntrelinere si repara(ii

ech ipamente informatice din
dotarea Muzeului Satului

Bdndtean Timisoara

Se m n dtu ra ofe rtantu I u i

Numele gi prenumele semnatarului

Data
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