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SERVICIU L Contabilitate si Prelucrare Date 
Nr. 30977/_1.03.2017 

CAIET DE SARCINI 
Privind achizitia de servicii de acceptare a pl ăţilor de impozite, taxe si a altor sume 

cuvenite bugetului local, efectuate cu carduri de plată  prin intermediul terminalelor Pos 
la ghiseele de plata. 

1. Descrierea contextului 
Avand in vedere prevederile Legii nr. 20912016 pentru modificarea ş i comp/etarea 

Ordonanţei de urgenţă  a Guvernuiui nr. 19312002 privind introducerea sisteme/or modeme de 
plată  care prevede la Art. 1. (1) Operatorii economici furnizori de servicii de utilitate public ă , 

precum ş i institu ţ iile publice care încasează  impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalit ăţ i de 
întârziere, penalit ăţ i ş i alte obliga ţ ii de plată  au obliga ţ ia să  accepte încasă ri ş i prin intermediul 
cardurilor de debit ş i al cardurilor de credit, este necesara introducerea unor sisteme de plata 
pentru impozite si taxe la nivelul Directiei lmpozite si Taxe a Municipiului Craiova pnn 
intermediul terminalelor POS. 

2. Obiectul achizi ţ iei 
Senicii de acceptare a plăţilor de impozite, taxe si a a/tor sume cuvenite bugetu/ui /oca/. 

efectuate prin intermediul cardurilor si instalarea la ghiseele Directiei lmpozite si Taxe/punctelor 

de încasare ce functionează  în cadrul Directiei lmpozite si Taxe, precum si configurarea si 

mentenanta terminalelor POS necesare -cod CPV 66110000-4 - Servicii bancare. 

3. Servicii de acceptare la plată  
3.1.În scopui efectu ă rii plă tiior impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate 
bugetului local prin intermediul cardurilor de debit ş i a cardurilor de credit prin intermediul 
echipamentelor de tip POS instalate la ghiseele Directiei lmpozite si Taxe, prestatorul trebuie 
să  asigure îndeplinirea urm ătoarelor cerinte minimale: 

- Prestatorul va deschide pe numele Autorit ăţ ii contractante (Directiei lmpozite si Taxe a 
Municipului Craiova) un cont colector, denominat în lei, la nivelul c ă ruia se vor încasa 
sumele aferente tranzactiilor (autorizate) efectuate prin intermediul echipamentelor POS 
instalate la ghiseele Directiei lmpozite si Taxe. Sumele astfel încasate vor fi transferate 
integral în contul Directiei lmpozite si Taxe deschis la unitatea Trezoreriei Statului fiind 
interzisă  preluarea de sume sau diminuarea valorii acestora, indiferent de motiv. 

- Se va asigura rapiditate în procesul de decontare a sumelor, astfel încât virarea sumelor 
încasate aferente contravalorii pl ătilor efectuate cu cardul si autorizate s ă  se efectueze 
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în contul Directiei lmpozite si Taxe deschis la unitatea trezoreriei statului, zilnic, printr-o 
singură  tranzactie, în maximum o zi lucr ă toare de la data autorizarii tranzactiilor. 

- 

	

	Tranzactiile în relatia unit ă ti ale trezoreriei statului - lnstitutia de credit acceptatoare se 
vor desfăsura doar în moneda national ă  (RON) 

- 	Prestatorul va furniza, zilnic, un fisier - într-un format prelucrabil stabilit de comun acord - 
care va contine detaliile tranzactiilor efectuate prin intermediul echipamentelor POs 
(DOAR TRANZACTIILE AUTORIAZATE) pentru care au fost încasate sumele aferente 
în contul Directiei lmpozite si Taxe. Printre detaliile ce urmeaz ă  a fi furnizate în cadrul 
fisierului se vor reg ăsi urm ă toarele: identificatorul tranzactiei (RRN unic în sistem). codul 
de autorizare (APPC), identificator POS, data autorizarii tranzactiei (data si ora - 
timestamp) si suma. Suma total ă  a tranzactiilor autorizate ale c ă ror detalii sunt înscrise 
în cadrul fisierului trebuie sa fie egal ă  cu suma virată  în contul Directiei lmpozite si Taxe 
deschis la unitatea trezoreriei statului; 
În situa ţ ia în care fi ş ierul cu tranzactiile nu poate fi transmis de prestatorul datorit ă  unor 
defec ţ iuni ale liniilor de comunica ţ ie sau din alte motive, acesta va fi copiat pe suport 
flash sau optic ş i va fi depus de ofertant la sediul Directiei lmpozite si Taxe, pân ă  cel 
târziu la ora 12,00 a zilei z+1. 

- În situatia în care exist ă  diferente între informatiile privind tranzactiile autorizate existente 
la nivelul Directiei lmpozite si Taxe a municipiului Craiova si sumele 
transferate/informatiile din fisierul cu tranzactii transmise de prestatorul, acestea se vor 
solutiona de comun acord pân ă  cel târziu la ora 16 a zilei z+1 de la autorizarea pl ă tilor. 

- 

	

	Restituirea sumelor că tre pl ă titor / contestarea /corectia erorilor se va efectua potrivit 
legislatiei nationale in vigoare. 

- Se vor accepta la plat ă  cardurile emise sub sigla VISA, MASTERCARD (sau echivalent). 
indiferent de tara în care aceste instrumente au fost emise. 

- Se va asigura rapiditate în procesul de autorizare a pl ă tii (maxim 15 secunde) 
- Se vor asigura gratuit însemnele care trebuie afisate pentru acceptarea cardurilor 
- Se va asigura asistent ă  si mentenantă  pentru integrarea POS-urilor cu aplicatiile 

informatice ale autorit ăţ ii contractante.. 
- 	Se vor asigura gratuit: 

• consumabilele pentru POS-uri 
• Asistentă  si suport din partea b ă ncii 
• terminalele (POS) 

- 	Prestatorul nu va solicita Autorit ă tii Contractante constituirea niciunui fel de garan ţ ii si nu 
va solicita Autorit ă tii Contractante alte costuri sau comisioane, inclusiv licen ţe, 
mentenan ţe, update sau upgrade etc. cu  exceptia comisionului pe tranzactie 

- Comisionul de tranzac ţ ionare se va aplica doar tranzac ţ iilor autorizate, si nu va fi aplicat 
pentru tranzac ţ iile refuzate sau anulate din orice motive 

- Prestatorul va accepta normele ş i procedurile emise pentru reglementarea sistemului de 
încasare prin intermediul cardurilor de plat ă , aprobate prin ordin al ministrului finan ţelor 
p u b l i ce; 

- 	Prestatorul se oblig ă  să  accepte efectuarea gratuit ă  a orică ror activită ti/operatiuni 
necesare ca urmare a adopt ă rii orică ror noi prevederi legale/modific ă ri ale actelor 
normative în vigoare. 

- 	ln primele 5 zile ale lunii urmatoare banca va pune la dispozitia achizitorului, spre 
verificare privind serviciile de tranzactionare efectuate in luna precedenta, urmatoarele 
d ocu m ente: 
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c, rapoarte lunare detaliate ale tranzactiilor efectuate prin intermediul fiecarui 
echipament POS in format digital si tiparit la adresa stabiiita de achizitor cu 
prezentarea defalcata a comisioanelor achitate, 

3.1. 	Caracteristici fizice POS-uri: 
- 	Display: color, 
- Tastatura: minim 15 taste operationale, minim 4 taste de navigare, cu iluminarea 

tastelor: 
- PIN Pad: Minim PIN PAD lntegrat, optional PIN PAD secundar atasat prin cablu 
- Eliberarea de chitante în minim 2 exemplare; 

Audio: buzzer: 
- 	lmprimanta: termic ă , cu viteză  de minim 5 linii/secund ă ; 
- Cititor de carduri: pentru carduri cu band ă  magnetic ă ; pentru carduri cu cip. 
- Sa fie certificate VISA si Mastercard 

- lnterfete de comunicatie: 
o Cu un calculator personal 

• 	Minim 1 x lnterfata serial RS-232, cu conector DB9 sau RJ45: 
• 	Minim 1 x lnterfata USB host (minim USB 1.0, USB 2.0); 
• 	Minim 1 x lnterfata USB slave (minim USB 1 .0, USB 2.0); 

o 	Cu reteaua local ă  de date — Ethernet, minim Ethernet IEEE 802.3, 10 Mbitls. 
conector RJ45, TCP/IP; 
o Cu reteaua telefonică  în comutare - Minim 1 modem (pentru legatur ă  de rezerv ă ) cu 
conector RJ45 sau RJ11: 

- Conectivitate: minim Ethernet 802.3 / TCP/IP si modem pentru retea telefonic ă  în 
comutare - pentru legatur ă  de rezerv ă , optional GPRS sau 3G; 

- Alimentare electric ă : 220 V +/- 5%, 50 Hz +/- 5%, fie direct la surs ă  de alimentare 
electrică  integrate în terminal, fie cu adaptor / transformator extern inclus; 

- Menu-uri si Operare în limba: Român ă ; 
- Securitate: PIN Transaction Security - P01 PTS 2.x si/sau 3.x sau echivalent, cu 

certificare de Securitate de tert ă  parte la zi (de ex. listat de PCI Council in 
https.7/www. pcisecuritystandards. org/assessors_and_solutions/pin_transaction_  de vices) 

- Cabluri de conectare la retea electric ă , retea telefonică  (RJ11), retea Iocal ă  de date LAN 
(RJ45) si la calculator (serial DB9 sau USB) incluse. 

3.2. 	Cerinte functionale: 
Terminalul trebuie sa efectueze urmatoarele operatii: 

- lncasare (Sale), prin care este debitat contul cardului cu care se face plata cu suma 
indicata. 

- Anulare (Cancel) and Reversarea sumei (Reversal) - Anularea tranzactiei in curs 
(se poate face in orice moment, suma indicat ă  nu se debitează  din contul purtatorului de 
card) si Anularea tranzactii trimise — se poate face in primele 30 de secunde dupa 
trimiterea tranzactiei, suma indicata care a fost trimisa spre debitare este returnata 
purtatorului de card in cont, 

- La fiecare tranzac ţ ie, echipamentul de plat ă  va elibera o chitan ţă  în cel putin dou ă  
exemplare prin care se va certifica efectuarea pl ăţ ii cu suma aferent ă . din care unul se 
va înmâna pl ă titorului, iar cel de al doilea exemplar va fi p ăstrat de personalul Autorit ăţ ii 
Contractante; 
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- Retiparirea ultimei chitante Pos 
- 	lnchidere casa cu verificare (Settlement) - odat ă  pe zi la sfâritui zilei de lucru 
- Raportari (Reports) 
- Actualizare software (Software Update) 

Primirea si afisarea mesajelor de tipul verificarea dentitatii, card furat, card blocat, 
retineti cardul, anuntati politia, sau similar primite de la lnstitutia de credit 

Urmatoarelele operatiuni trebuie inhibate la terminal (sa nu fie posibil de efectuat): 
- o Returnare sume incasate (Refund) 
- o lncasare cu remiterea de numerar (Sale with cash-back) 

- o lncasare cu bacsis (Sale with Tip) 
- 	o Pre-autorizare (Pre-Authorisation). Finalizare (Completion). Cazare (Check-in), 
Plecare (Check —out) - functii pentru industria hoteliera 
- o Autorizare fortata (Force Authorisation) 

Terminalele POS trebuie sa fie configurate pentru urmatoarele moduri de lucru: 
a) Mod de lucru manual - suma de plata se introduce manual de catre operator 
b) Mod de lucru conectat la aplicatia de incasare - caz in care terminalul trebuie 

sa comunice cu statia de lucru de la ghiseu, pentru a primi 
• Seria si numarul chitantei; 
• Suma de incasat (suma in RON); 
• lndentificatorul POS-ului (programat la instalare in fiecare terminal); 
• Numarui de identificare ai tranzactiei autorizate (RRN - Retrieval Reference 

N u m be r); 
• Codul de aprobare al tranzactiei; 
• Suma de incasat. 

Conexiunea intre POS si aplicatia de incasare utilizata la ghiseu trebuie realizata prin interfata 
USB (min. USB 2.0), folosind schimbul de informatii descris mai sus. 

4. Serviciile de instalare ş i configurare a echipamentelor POS în loca ţ ii 
Serviciile de instalare ş i configurare a echipamentelor P05 vor fi asigurate pentru toate 
loca ţ iile solicitate în caietul de sarcini. 

Necesarul echipamente POS pe locatii: 
Directia lmpozite si Taxe (7 locatii): 

- sediui Directiei lmpozite si Taxe a Municipiului Craiova -10 buc.: 
- punct de încasare str. Mitropolit Firmilian nr. 14, 1 buc; 
- punct de încasare Craiovita Noua (Bulevardul Oltenia Bl.65A1- parter), 1 buc; 
- punct de încasare Brazda (Str. Doljului,nr.37, Bl. G4. parter), 1 buc; 
- punct de încasare Rovine (Str. Nicolae lorga,nr.31, Bl. E1, parter). 1 buc: 
- punct de încasare 1 Mai (Str lndependentei nr. 12, Bl. 7. parter), 1 buc; 
- punct de încasare Lapus (Calea Bucuresti, nr. 137,B1. T6, parter), 1 buc; 

Punct de încasare Parcarea subterana (Calea Bucuresti). 1 buc: 
Punct de încasare Aqua Park, 2 buc. 

Din punct de vedere al numarului de POS-uri ce urmeaza a fi puse in functiune, am 
estimat un necesar constand intr-un numar de 19 POS-uri pentru Directia lmpozite si 
Taxe/puncte de incasare. 
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Terminalele Pos necesare pentru fiecare locatie vor fi puse la dispozitie în mod gratuit. 

În situatiile in care se înfiinteaz ă /modifică /desfiintează  locatii, prestatorul va asigura 

gratuit terminale necesare sau mutarea celor existente în termen de maxim 30 zile 

calendaristice; 

lnstalarea se va efectua în baza unui program de implementare propus de prestator ş i 
aprobat de Autoritatea Contractantă , care nu va dep ă si urm ă toarele intervale maximale: 

• La nivelul Directiei lmpozite si Taxe termen de maxim 15 zile de la data semn ă rii 
contractulu 

• La nivelul punctelor de incasare 20 zile semn ă rii contractului; 

Se vor asigura gratuit liniile de comunicatii dintre terminalele POS si banc ă  (CL 

redundanta pe canale de comunicatie diferite) astfel încât s ă  se realizeze transmitere 
securizată  a datelor între fiecare loca ţ ie ş i ofertant. 

Toate echipamentele instalate vor trebui şă  fie capabile s ă  asigure func ţ ionarea la 
parametrii optimi, cu acelea ş i caracteristici func ţ ionale ş i vor permite acceptarea la plat ă  atât a 
cardurilor bancare de credit cât si a celor de debit. 

Toate accesoriile necesare pentru instalarea echipamentelor vor fi asigurate de institutia 
de credit. 

5. Servicii formare a personaiului 
Prestatorul va asigura instruirea gratuit ă  a personalului Autorit ă tii Contractante ce va fi implicat 
în derularea activită tii de încasare a impozitelor, taxelor si altor sume datorate bugetului local la 
ghiseele Directiei lmpozite si Taxe. 
lnstruirea se va realiza la locatiile unde se vor instala terminalele POS. în perioada de instalare 
si configurare a acestora, astfel: 

• La nivelul Directiei lmpozite si Taxe termen de maxim 6 zile de la data semn ă rii 
contractului; 

• La nivelul punctelor de incasare 10 zile semn ă rii contractului; 

Prestatorul va asigura realizarea unui tutorial video privind utilizarea terminalelor POS si îl va 
pune la dispozitia Autorit ă tii contractante. 

6. Mentenantă  si asistentă  tehnic ă  
lnstitutia de credit va asigura: 

- 	suport gratuit, la o linie de telefon dedicat ă , în func ţ ie de programul Autorit ăţ ii 
contractante, pe tot parcursul derul ă rii activităţ ii de acceptare la plat ă  a cardurilor 
bancare, astfel încât orice solicitare, suport sau corec ţ ie să  fie asigurate de c ă tre banc ă  
în mod eficient ş i în cel mai scurt timp. 
• asistentă  tehnică  gratuită  si service gratuit pentru înlocuirea terminalelor!remedierea 

unor defectiuni în cadrul programului de lucru al Directiei lmpozite si Taxe/puncte de 
ncasare, timp maxim de interventie maxim 4 ore de la sesizare, 

- timpul maxim de rezolvare a incidentelor este de maxim 24 de ore, în cazul în care 
acestea nu pot fi rezolvate la momentul interventiei. 

7. Criteriul de atribuire 
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Specifica ţ iile tehnice constituie ansamblul cerin ţelor minimale pe baza c ă rora se elaborează  

propunerea tehnic ă  ş i financiară  de că tre fiecare ofertant, iar criteriul de atribuire aplicat pentru 

stabilirea ofertei câ ştigă toare este ,,pre ţul cel mai scazut. 

Oferta are caracter ferm ş i se solicită  o perioad ă  de valabilitate a ofertei de pân ă  la 60 de zile 

de la termenul de depunere a ofertelor. 

8. Conditii de livrare 
Prestatorul va asigura transportul echipamentelor pân ă  la locul de livrare, respectiv sediul 

Autorităţ ii contractante, în înc ăperile indicate de că tre reprezentan ţ ii acesteia. Transportul pân ă  

în aceste încăperi cade în sarcina institutiei de credit. 

Serviciile de transport, asigurare ş i punerea produselor în func ţ iune este gratuită . 

Prestatorul are obliga ţ ia de a ambala echipamentele în a şa fel încât să  ajung ă  în bun ă  stare la 

destina ţ ia final ă  (fă ră  nici un fel de zgârieturi sau alte deterior ă ri). 

Echipamentele vor avea toate componentele necesare punerii în functiune. 

Testarea echipamentelor se va realiza de c ă tre personalul specializat ş i autorizat al furnizorului 

n acest sens. Livrarea ş i recep ţ ia produseior se va efectua în timpul programului de lucru, de 

luni pân ă  vineri, la sediui Autorit ăţ ii contractante. 

9. Buget si Oferta Financiara 
Comisionul pe tranzactiile efectuate cu cardul la ghiseele Directiei lmpozite si Taxe/punctelor 
de incasare se stabileste procentual la valoarea tranzactiei, f ă ră  a depasi limita de 20 
RON/tranzactie. Comisionul de tranzac ţ ionare se va aplica doar tranzac ţ iilor autorizate, si nu 
va fi apiicat pentru tranzac ţ iile refuzate sau anulate din orice motive. 
Comisionul ofertat va con ţ ine informa ţ ii detaliate referitoare la comisionul interbancar, 
comisionul pentru sistemul de plat ă  ş i procesare, marja acceptantului, precum ş i a 
comisioanelor suplimentare aplicate în func ţ ie de marca ş i categoria respectivelor carduri de 
plată . 

Pentru intocmirea ofertei se vor lua in calcul urmatoarele cantitati estimate: 

1. Pentru anul 2017 
2803 tranzactii cu va/ori mai mici de 2 222 /ei, respectiv. 

- 2303 tranzacti cu valoare mai mica de 300 /ei; 
- 225 tranzactii cu va/oare intre 300 si 500 /ei; 
- 204 tranzacti/ cu valoare /ntre 500 s/ 1000 lei; 
- 71 tranzacti/ cu valoare intre 1000 s/ 2222 le/; 

- 35 tranzactii cu va/or/ mai mari de 2222 /e/. 

10. Modalitatea de plat ă  
Plata comisioanelor suportate de Autoritatea Contractanta se va efectua lunar, în baza facturii 
si a documentelor justificative emise de institutia acceptatoare de pl ăţ i, fiind interzis ă  retinerea 
de sume din încas ă rile cuvenite bugetului local. 

NOTĂ ! 
Driverele POS trebuie sa fie compatibile cu sistemul de operare Windows XP, Windows 7 si 
Windows 10. 
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Nu se vor accepta oferte/e vagi sau generice; nu se accept ă  oferte alternative. 
Cerinţe/e impuse prin caietul de sarcini sunt ob/igatorii pentru toti ofertantii. Oferfeie care nu satisfac 
cerinţele caietu/ui de sarcini se resping ca fiind neconforme. 

Director Executiv, 
Elena Bonescu 

irec 
Oxecutjv 

Ci 

ŞefSerVciu, 
Laris9aiagan 

Întocm it, 
n.Ij 	... 
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Anexa la caietul de sarcini nr. 30977/ 
	

2017 

Mod de caicul valoare ofertata pentru operatii financiare (tranzactii): 

Nr. 
Crt 

Numar 
tranzacti 

Valoare 
Tranzactie 

Procent ofertat(%) 
nu mai mult de 20 lei 

Total Valoare 
ofertata (lei) 

0 l 2 3 4 
l 2303 mai mica de 299 lei x % 
2 255 lntre 300 si 499 lei x % Yi 
3 204 lntre 500 si 999 lei x % Y2 
4 71 lntre 1000 si 2221 lei x % Y3 
5 35 > 2222 lei (maxim 20 lei) Y4 

Total Y 	Yi 	Y2 	Y3+ Y4 

Notă : 
- ofertantul va completa coloana 3 prin aplicarea procentului ofertat; 
- ofertantul va completa coloana 4 prin aplicarea urm ătoarei formule de calcul: 

.pentru tranzactii mai mici de 2 222: Coloana (1) * Coloana (2) * Coloana(3) x% = 
Coloana(4) 
Exemplu de calcul: 
1. 2303*499* x%= Y l e i 

pentru tranzactii mai mari de 2 222 valoarea este de maxim 20 lei. 

Valoarea ofertată  reprezintă  totalul sumelor înscrise în coloana 4. 

	

DirectorExecţiv, 	 Şef Serviciu, 

	

Elena::5 	 Larisa Bajagan 

or 

	

.. 	.Y 

................... 

1l 	I 

1 	 . lnto 	it, 

Jianu!h .. 


