CAIET DE SARCINI
1.

Caietul de sarcini, respectiv prezentul document, face parte integrantă din documentația pentru
atribuire a contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către
fiecare ofertant, propunerea tehnico-financiară.

2.

Caietul de sarcini conține specificațiile tehnice minime și obligatorii. În acest sens orice ofertă
prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în
cazul în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor
minimale din Caietul de sarcini.

3.

Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini sau
care nu satisfac cerințele Caietului de sarcini va avea drept consecință declararea ofertei ca fiind
neconformă și respinsă.

4.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă
de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru
identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor
operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi întotdeauna considerate
ca având mențiunea „sau echivalent”.

5.

Prețul estimativ indicat este prețul maxim pe care autoritatea contractantă este dispusă să îl ofere.

6.

Propunerea tehnică se va prezenta astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespunderea
propunerii tehnice ofertate cu specificațiile tehnice prevăzute în Caietul de sarcini.
Specificații tehnice și de calitate minime obligatorii

Lot 1
Telefon mobil

62 bucăți

SIM:
Memorie internă
Memorie RAM
Baterie:
Bluetooth:
GPS:

dual-SIM
Min. 32 GB
min. 4GB
min. 4000 mAh
Da
Da

WI-FI Hotspot:

Da

Slot pentru memorie adițională:

Da

7.

Dacă produsul livrat nu este conform specificațiilor minime indicate, autoritatea contractantă poate
să îl refuze, iar furnizorul va trebui să îl înlocuiască, pentru a satisface cerințele specificațiilor
tehnice din caietul de sarcini și din contract, fără a percepe un cost suplimentar.

8.

Produsele trebuie să fie cu ambalaje originale nedeteriorate și nedespachetate.

9.

Întreaga cantitate de produse va fi furnizată și facturată beneficiarului. La livrare, echipamentele
vor fi însoțite de:





factură;
certificat de conformitate;
certificat de garanție;
documentația tehnica;
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proces verbal de predare-primire.

10.

Plata produselor efectiv livrate se va realiza în baza procesului verbal semnat de ambele parți și
prezentarea facturii fiscale întocmită în conformitate cu informațiile stabilite în contract.

11.

Garanție, service și mentenanță:
Perioada de garanție a produselor este de minim 2 ani conform specificațiilor tehnice.
Produsele defecte, înlocuite în termenul de garanție vor beneficia de același termen de
garanție care va curge de la data înlocuirii celui defect. Furnizorul se obligă să asigure servicii
sigure și permanente și înlocuirea echipamentelor defecte în perioada de garanție.

12.

Conform HG 212/2018: "producătorii și importatorii de echipamente electrice și electronice (în
continuare – EEE), în conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin HG nr. 212/2018,
au obligația de a se înregistra, prin intermediul SIA „Managementul deșeurilor”, în Lista
producătorilor de produse supuse reglementărilor responsabilității extinse a producătorului, până
la inițierea activității de plasare pe piață. Numărul de înregistrare al acestora va fi comunicat
rețelelor comerciale prin care sunt comercializate EEE în maximum 30 de zile de la atribuirea
acestuia". Acest document este obligatoriu participantului la licitație.

13.

Termen de livrare – 15 zile calendaristice de la semnarea contractului.

