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CAIET SE SARCINI 

Servicii de mentenaiita, service sipiese de sc/iimb pentru sistem de ordonarepersoane 
pentru Directia Impozite si Taxe a Pri,nariei Municipiului Craiova 

Prestarea de servicii cuprinde activitatile de service, asistenta tehnica, intretinere si 
reparare/inlocuire a echipamentelor care formeaza sistemul de ordonare persoane, din cadrul 
directiei: 
- sediul Directiei Impozite si Taxe a Muncipiului Craiova din Calea Bucuresti nr. 51C (Piata 
centrala), sistem de ordonare persoane cu urmatoarele componente.• 

a. Display secundar (tip LED cu afisare numar de ordine pentru ghiseu) - 12buc; 
b. Display informare (Tip LCD diagonala 80 inch) - 1 buc.; 
c. Statie de calcul (pc) pentru display de informare - 1 buc; 
d. Sistem standalone ordonare persoane, tip mini-pc cu ecran 17 inch cu touch 
screen si imprimanta termica - 1 buc; 
e. Retea de comunicare; 
f. Sistem audio 

Conditii tehnice: 
Prestatorul, pe perioada derularii contractului, va asigura functionalitatea echipamentelor la 

standardele prevazute de producator, prin: 
- Verficari periodice ale sistemului de ordonare si dirijare (mentenanta preventiva) - 

Permite depistarea din timp aparametrilor ce deviaza de la valorile standard in 
vederea corectarii lor,• 

- Remedierea defectelor defunctionare a sistemelor de securitate prin reparatia sau 
inlocuirea componentelor nefunctionale. 

Interventii la solicitarea achizitorului: 
- prestatorul se obliga sa acorde asistenta tehnica, ori de cate ori este necesar, la solicitarea 
achizitorului, printr-un simplu apel telefonic, sau prin deplasarea in caz de necesitate la 
sediu in regim de urgenta; 
- pentru remedierea defectelor semnalate de beneficiar prestatorul va remedia defectiunea in 
cel mai scurt timp dar nu mai mult de 2 de ore, de la anuntarea defectiunii, iar pentru 
piesele de schimb si echipamentele inlocuite se va acorda o garantie de 12 de luni; 
- timp de interventie de la semnalarea a defectiunii - in cel mai scurt timp dar nu mai mult 
de 2 ore; 
- prestatorul la solicitarea achizitorului, va asigura reglari, modificari sau alte activitati 
legate de echipamente; 

Alte cerinte privind servicii de mentenanta si service: 
- intretinere preventiva, prin verificarea, curatarea si reglarea echipamentelor in intervale de 
timp regulate sau la cererea beneficiarului; 
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- revizia lunara a echipamentelor care va cuprinde reglaje si probe de functiorare a 
echipamentului revizuit; 
- veriticarea prin teste specifice a functionarii intregului ansamblu de echipamente cat si a 
incadrarii in limitele de performanta stabilite de producator; 
- reinstalare si instalare pentru echipamentele defecte sau cele •inlocuite si instruirea 
personalului cu privire la modul de operare al echipamentelor; 
- toate cheltuielile ocazionate de prestarea serviciilor de mentenanta si service, precum si 
inlocuirea materialului marunt - cabluri retea, cabluri telefonie, canal de cablu si alte 
materiale marunte, in afara de cele ocazionate de inlocuirea echipamentelor, vor fi incluse 
in pretul lunar al serviciului de mentenanta si service iar plata acestora se va face pe baza 
facturii emise de prestator. 
- reparatiile care necesit ă  inlocuirea echipamentelor defecte se vor face pe baz ă  de 
comandă, prestatorul va prezenta un deviz privind costul acestora, ş i va solicita aprobarea 
achizitoi•ului; 
- in urma efectuarii verificarilor periodice si/sau a reparatiilor, prestatorul va intocmi un 
proces verbal in care va mentiona dupa caz urmatoarele informatii: data Ia care s-au facut: 
service-ul, constatarile veri ficari lor; mentionarea defecti uni lor; piesel e defecte, reparate; 
piesele de schimb folosite; garantiile acordate lucrarilor efectuate si garantiile aferente 
pieselor si subansamblelor inlocuite, care se vor anexa procesului verbal; 
- garantia pentru repai•atiile executate nu poate ti mai mica de 90 de zile de la punerea in 
t.inctiune; garantia pentru piesele de schimb nu poate fi mai mica de 12 Iuni; 
- prestatorul este pe deplin responsabil atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor 
utilizate inprestarea activitatii, cat si de calificarea personalului propriu folosit pe durata 
contractului; 

Durata contractului este pana la data de 31.12.2018,  cu posibilitatea de prelungire a 
serviciilor de mentenanta si service cu maxim 4 luni in anul 2019 si respectiv suplimentai•ea 
cantitatii de sei•vicii deja achizitionate cu maxim 50%, in functie de fondurile bugetare 
disponibilizate cu aceasta destinatie. 

Director Executiv, 	 SefServi iu, 
Elena Bonescu 

Întocmit, 
JiaiuN1ha 
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ANEXA 
la Caietul de sarcini nr. ______ 	.2018 

LISTA PIESELOR DE SCHIMB 
(conditii tehnice minime) 

Pentru Directia Impozile si Taxe a Muncipiului Craiova : 
Nr. Denumire produs UM Cantitate Pre ţ  unitar Total 
crt.  (fara TVA) (fara TVA) 
1. Sistem audio compus din 2 sau 3 sateliti cu Buc 1 

ampiificare, putere minim 10 Watt, Conectare - 
Mini-jack 3.5 mm  

2. Display secundar (pentru ghiseu) cu 4 digiti Ied, Buc 1 
comunicatie seriala RS485/422, compatibil cu 
sistemul de ordonare  

3. Imprimata termica cu rola de hartie Buc 1 
termosenzitiva de Iatime 80 mm, compatibila cu 
sistemul de ordonare  
Hard disk capacitate stocare 500 GB Buc 1 
- Viteza rotatie 	5900 rpm 
- Buffer 	64 MB 
- Interfata 	SATA 111 
- Rata de transfer 	SATA 600 MB/s 
- Timp de acces Citire - 8.5 ms / Scriere - 9.5 ms 

Total  

Director Executiv, 
Elena Bonescu 

7t  

Şef Serviciu, 
Daniela Ciuju 

Întocmit, 
J. a!u ţ ai 
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