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CAIET DE SARCINI 

,,A chiziţie servicii abonamenle inlernet mobil, necesare ver ţjîcării parcări cu plală  prin SMS 

1. CONTEXTUL ACIHZIŢIEI 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 31/2017 s-a aprobat Regulamentul privind 
aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public al municipiului 
Craiova, si reprezintă  cadrul juridic care definete raporturile dintre Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi utilizatorul autovehiculului care ocup ă  domeniul public în 
scopul parcării curente a autovehiculelor, al parc ărilor curente pe domeniul public cu 
taxa /oră  si al parcărilor ocazionale pe domeniul public pe zi/lun ă . 

2. OBIECTUL ACIIIZIŢIEI 

Scopul achizi ţiei este contractarea serviciilor de furnizare intemet mobil pe baz ă  
de abonament lunar pentru verificarea utilizatorilor privind plata parc ării prin 
intermediul mesajului text (SMS) trimis de pe telefonul mobil, cu punerea în aplicare a 
Hotărârii Consiliului Local nr. 3 1 /20 1 7, prin care s-a aprobat Regulamentul privind 
aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public al municipiului 
Craiova. 

3 SPECIFICAŢII TEHNICE MINIMALE 

Pachetul de servicii trebuie s ă  conţină, pentru o perioadă  de 12 Iuni, abomanent 
de internet mobil pentru tablete care includ urm ătoarele cerin ţe: 

Nr. Caracteristic ă  Cerin ţă  obligatory 
1. Numâr 

abonamente  
6 

1. Tip abonament Internet mobil pentru tablet ă  
2. Viteza maximă  Viteza în re ţeaua 3G până  la 21,6 Mbps 

Viteza în re ţeaua 4G pân ă  la 150 Mbps 
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3. rrafic inclus în 	lTrafic  inclus la viteza maximă  - re ţeaua 3G minim - 
bonamentul lunar 13 GB 

inclus la viteza maxim ă  - re ţeaua 4G minini - 
I3GB 

4. kcoperire 	IAcoperire naţională  la viteze 3G/GPRS 

După  epuizarea traficului lunar inclus solicitat nu se vor percepe costuri 
suplimentare ci doar va sc ădea viteza de transfer asigurâridu-se un trafic nelimitat. 

Prestatorul va pune la dispozi ţia autorităţii contractante, cu titlu gratuit, tablete 
necesare accesului la serviciul de intemet mobil, în termen de 3 zile de la data semn ării 
contractului. 

Prestatorul va bloca ini ţierea!primirea apelurilor de voce. 

Specifica ţii privind echipamentele solicitate si num ărul acestora: 

- 6 tablete cu minim următoarele caracteristici 

PROCESOR 
Tip procesor - Quad-Core 
Frecven ţa procesor - 1.3 GHz 

DISPLAY 
I)iagonala (inch) - 7 
Rezoluţie - 1 024 x 600 

M1MORI1 
Capacitate RAM - 1 GB 

STOCARE 
Spaţiu de stocare - între 8 şi 16 GB 

MULTIMEDIA 
Camera WEB 	- În spate: 2 MP 
Camera WEB 	- In faţa: 2 MP 

COMUNICATII 
Bluetooth - v4.0 
Wircless - 802.11 b/gln 

A1 41M1NTAR1 
Baterie 	- 3450 mAh 
Autonomie de lucru - pân ă  la 10 ore 

PORTURI 
2 



Ieşire audio - Jack 3.5 mm 
USB 2.0 - 1 x micro-USB 

SISTEM OPERARE 
AndroidTM - 6.0 

Prestatorul va asigura service-ul pentru terminalele furnizate pe întreaga perioad ă  
contractual ă  fără  a percepe taxe în afara abonamentului. 

Prestatorul va asigura înlocuirea gratuit ă  a cartelei SIM în caz de furt, pierdere 
sau deteriorare. 

Prestatorul va asigura un serviciu gratuit Help Desk (suport tehnic si consultanţă) 
pentru a prelua sesizările achizitorului. Serviciul va fi asigurat permanent, respectiv 
24/24 ore, 7 zile / saptămână, 365 zile / an pentru problemele ap ărute. 

Termenul de instalare, testare si punere în func ţiune a serviciilor de internet 
mobil: în maxim 3 zile de la semnarea contractului. 

Pe durata abonamentului toate serviciile de internet mobil vor fi asigurate f.ără  
costuri suplimentare (instalare, chirii echipamente, etc) 

De asemenea nu vor percepe autorit ăţii contractante niciun fel de taxe 
suplimentare. 

Pre ţul (exclusiv TVA) va fi exprimat în lei, cu dou ă  zecimale ş i va cuprinde toate 
costurile necesare prest ării serviciilor care fac obiectul achizi ţiei. 

 

Director 
Deli 

Sef Se 
C1audncu 

 

Întocmit, 
exprtănescu 
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