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Comuna Cârcea
CIF:16346370
Nr. 2759/25.02.2022

CAIET DE SARCINI
Cerinţe minime

1. Denumirea investiţiei:
„SPCLEP ȘI POLIȚIE LOCALĂ CARCEA - TEHNICA DE CALCUL, DOTĂRI”
2. Amplasament: STR. AEROPORTULUI NR. 124, Comuna Cârcea, jud.Dolj
3. Autoritatea contractantă: Primăria Cârcea, jud.Dolj
4. Descrierea: conform Formular F4 și Fișe Tehnice, pozițiile 935, 936, 937, 938, 939, 940,
966, 943, 944.
5. Specifiicaţiile tehnice minimale:
Condițiile generale şi specifice de natură tehnică sunt cele menţionate în Formular F4
și Fișe Tehnice. Prevederile caietului de sarcini sunt minimale, in sensul ca cerintele tehnice
solicitate reprezinta un minim de capabilitati tehnice ce trebuie respectat de produsele ofertate.
Orice oferta care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luat in considerare
doar in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior
cerintelor minimale din caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice
inferioare celor prevazute in caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului.
Toate produselor vor fi noi si vor respecta caracteristicile tehnice solicitate.

6. Termen şi condiţii de livrare
Termenul de livrare, montare, instalare, testare şi predare în perfectă stare de
funcţionare către beneficiar este de 30.03.2022.
Un produs este considerat livrat când toate activităţile în cadrul contractului au fost
realizate şi produsul/echipamentul este instalat, funcţionează la parametrii agreaţi şi este acceptat
de Autoritatea contractantă.
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Produsele vor fi livrate cantitativ şi calitativ la locul indicat de Autoritatea contractantă.
Fiecare produs va fi însoţit de toate subansamblele/părţile componente necesare punerii şi
menţinerii în funcţiune.
Furnizorul va ambala şi eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau
deteriorare în timpul transportului acestora către destinaţia stabilită.
Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării
accidentale, expunerii la temperaturi extreme, precipitaţiilor din timpul transportului şi depozitării
în locuri deschise. In stabilirea mărimii şi greutăţii ambalajului Contractantul va lua în considerare,
acolo unde este cazul, distanta faţă de destinaţia finală a produselor furnizate şi eventuala absenţă a
facilităţilor de manipulare la punctele de tranzitare.
Transportul şi toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a Furnizorului. Produsele
vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului şi cauzate
de orice factor extern.
Furnizorul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor şi se consideră
că a luat în considerare toate dificultăţile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens şi nu va invoca
nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.
Produsele se vor livra în ambalajul original în baza documentelor de însoţire a mărfii.
Predarea dotărilor trebuie însoţită de urmatoarele documente:
•
manualul utilizatorului pentru fiecare produs in parte in limba romana (acolo unde este
cazul);
•
certificat de conformitate pentru fiecare produs in parte.
•
Certificat de garanţie
Aceste documente vor fi puse la dispozitia Achizitorului/Utilizatorului la data livrarii
produselor.
7. Activităţi conexe produselor: montare, instalare, punere în funcţiune, testare

Furnizorul trebuie să asambleze toate produsele în mod corespunzător, asigurând-se în
acelaşi timp ca spaţiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. După livrarea şi instalarea
produselor, Furnizorul va elimina toate deşeurile rezultate şi va lua măsurile adecvate pentru a
aduna toate ambalajele şi eliminarea acestora de la locul de instalare.
Odată ce produsele sunt asamblate, Furnizorul va pune produsele în funcţiune. Punerea in
funcţiune include, de asemenea, toate ajustările necesare pentru a asigura instalarea
corespunzătoare, pentru o funcţionare optimă.
După instalare şi punere în funcţiune, Autoritatea contractantă va participa la testele
funcţionale ale produselor.
Furnizorul va efectua pe cheltuiala sa şi fără nici un fel de costuri din partea Autorităţii
contractante toate testele pentru a asigura funcţionarea produsului la parametri agreaţi. Furnizorul
rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate masurile adecvate pentru a preveni
lovituri, zgârieturi şi alte deteriorări, până la acceptarea produselor de către Autoritatea
contractantă.
Punerea în funcţiune se va realiza de către furnizor, în prezenţa persoanelor desemnate de
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autoritatea contractantă şi se vor testa toate funcţiunile si toate cerinţele solicitate de beneficiar.
Preţul ofertat va include cheltuielile de procurare, ambalare, manipulare,
descărcare/încărcare, montare, instalare, taxele de transport pana la locaţia indicată de
autoritatea contractantă.
8. Instruirea personalului pentru utilizare
Furnizorul este responsabil pentru instruirea la faţa locului a personalului desemnat de
Autoritatea contractantă. Scopul instruirii este de a transfera cunoştintele necesare pentru a
cunoaște modul de utilizare și pentru a sesiza în timp defecțiuni dacă va fi cazul. Numarul
persoanelor care vor instruite va fi stabilit de autoritatea contractantă.
Instruirea va fi organizata la finalizarea lucrărilor trebuie sa permită personalului Autorităţii
contractante să: înţeleagă diferitele componente ale echipamentelor; înţelegerea tuturor
funcţionalităţilor; operarea echipamentelor; informaţii despre mentenanţă de rutină care trebuie să
fie efectuată de către utilizator; depistarea problemelor şi diagnosticare de bază; etc.
Furnizorul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se
asigura ca personalul Autoritatii contractante este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea
corespunzatoare a produsului.
Durata sesiunii de instruire va fi de minim o oră. Sesiunea de instruire se va desfasura în
limba romană. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul a de înregistra audio-video sesiunea de
instruire.
9. Garanţia
9.1. Perioada de garanţie curge de la data recepţiei calitative şi cantitative.
9.2. Garanţia va fi de minimum de 12 luni pentru fiecare produs în parte, sau conform fișei
tehnice, primând informațiile din fișa tehnică.
9.3. Garanţia produselor livrate cade in sarcina furnizorului (operatorul economic desemnat
câştigător cu care s-a încheiat contractul), pentru toată perioada de garanţie definită în ofertă.
9.4. Garanţia trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în
perioada de garanţie, inclusiv, dar fără a se limita la:
i.
demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenţiei (daca este
aplicabil);
ii.

ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);

iii.
transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internaţional (daca este
aplicabil);
iv.

diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;

v.

repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;

vi.

înlocuirea părţilor defecte;
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vii.

despachetarea, inclusiv curăţarea spaţiilor unde se efectuează intervenţia;

viii.

instalarea în starea iniţială;

ix.

testarea pentru a asigura funcţionarea corectă;

x.

repunerea în funcţiune

10. Suport Tehnic
Pe toata durata contractului si în perioada de garanţie, Contractantul va asigura suport
tehnic.
Furnizorul va asigura un punct de contact unde se poate semnala orice problemă/defecţiune
care necesită suport tehnic, pentru a se asigura că orice situaţie semnalată este tratată cu
promptitudine.
Furnizorul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de Autoritatea contractantă.
În perioada de garanţie, toate costurile legate de remedierea defecţiunilor sunt in sarcina
furnizorului, care se obligă să asigure constatarea unei defecţiuni în maximum 24 de ore de la
reclamarea acesteia de către beneficiar şi să remedieze defecţiunea în maxim 96 de ore de la data
constatării acesteia.
Dacă din motive obiective, datorate unor defecţiuni majore, furnizorul nu poate remedia
defecţiunile în termen de 96 de ore şi dacă perioada de remediere estimată este mai mare de 10 zile
lucrătoare, furnizorul va avea obligaţia să asigure beneficiarului un produs echivaient/similar,
pentru desfăşurarea în continuare a activităţii, pe toată perioada de reparare a acestuia şi în cazul în
care reparaţia depăşeşte 20 zile lucrătoare, acesta va fi înlocuit definitiv cu unul similar ca
performanţe, iar garanţia noului produs va fi extinsă cu durata ramasă.
Remedierea defecţiunilor se va face, de regulă, la sediul beneficiarului. În cazul unor
defecte ce nu pot fi remediate la sediul beneficiarului, produsele vor fi transportate la sediul
fumizorului/unităţii de service, pentru repararea acestora. Toate cheltuielile de transport şi reparare
efectuate în perioada de garanţie vor fi suportate în întregime de furnizor.

11. Documentaţii ce trebuie furnizate Autoritatii contractante în legatură cu produsele
furnizate:
Manuale/Instrucţiuni de utilizare
Certificate de conformitate pentru fiecare produs
Certificate de garanţie

12. Recepţia produselor
Recepţia produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de furnizor şi
Autoritatea contractantă. Recepţia produselor se va realiza în mai multe etape, în funcţie de
progresul contractului, respectiv:
a)
recepţia cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locaţia
indicată de Autoritatea contractantă;
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b)
recepţia calitativă se va realiza după instalare, punere în funcţiune şi testare a produselor şi,
după caz, toate defectele au fost remediate.
13. Propunerea financiare

Propunerea Financiară va cuprinde prețul total ofertat, valoare fără TVA, precum și prețurile
unitare, ofertate pentru fiecare produs listat în formularul F4.
Perioada de valabilitate a ofertei: 1 lună de la data ofertării.
Prețurile oferite trebuie să includă toate costurile cu materiale, consumabile, echipamente,
cheltuieli, salarizarea plus sarcini, cheltuieli generale, profit, impozit pe venit etc. procurarea,
transportul, depozitarea, instalarea, montarea, testarea tuturor produselor solicitate.

NOTE:
Înainte de comandarea şi livrarea oricăror produse se vor pune la dispoziţia
beneficiarului spre aprobare mostre, cataloage sau pliante, culoarea și modelul acestora fiind
alese de către beneficiar, acolo unde este cazul.
În livrare se vor respecta condiţiile precizate în caietul de sarcini:
-

-

-

Să se prezinte documente justificative de la producător/furnizor(fisa de produs) din care
să reiese aspectul acestuia, codul produsului, parametrii produsului, descrierea
acestuia precum şi cotele de gabarit pentru produsele solicitate prin caietele de sarcini,
după caz.
La ofertare se va avea în vedere faptul că toate materialele produselor vor fi de calitate
superioară şi vor respecta cerinţele minime solicitate prin caietele de sarcini, iar livrarea
şi punerea în funcţiune a acestora se va face numai cu acordul beneficiarului, după
mostrare.
Acolo unde apar specificaţii tehnice/fotografii care indică o anumită origine, sursă,
producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de inveţtie, o
licentă de fabricaţie se va citi „ sau echivalent”.

Întocmit,
Consilier Achiziții Publice,
Pârvulescu Daria-Aurelia
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