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CAIET DE SARCINI
Achiziţia de servicii de verificare, întreţinere periodică şi reparaţii pentru
echipamente şi instalaţii electrice
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru
elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza
cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.
1. Obiectul achiziţiei
îl constituie prestarea de servicii de verificare, întreţinere periodică şi
reparaţii, pentru echipamente şi instalaţii electrice circuite de medie şi joasă
tensiune, reparare şi întreţinere a aparatelor de aer condiţionat existente la
nivelul muzeului, revizie şi mentenaţă pentru sistemul de semnalizare incendiu,
sistemul de supraveghere video şi sistemul de alarmare la efracţie,, întreţinere
şi reparaţii centrală telefonică .
Lot nr. 1 - Servicii de verificări, întreţinere şi reparaţii la reţeaua de instalaţii
electrice interioare/exterioare, instalaţii tablouri electrice şi reţea de distribuţie
şi la aparatele de aer condiţionat.
Lot nr. 2 - Servicii de revizie şi mentenaţă pentru sistemul de semnalizare
incendiu, sistemul de supraveghere video şi sistemul de alarmare la efracţie
Lot nr. 3 - Servicii mentenaţă şi reparare centrală telefonică
COD CPV- 50800000-3 Diverse servicii de întreţinere şi reparare
2. Scopul achiziţiei
Ţinând cont de specificul activităţilor desfăşurate la obiectivul Muzeului
Banatului Montan, scopul achiziţionării acestor servicii este de a asigura buna

funcţionare a instalaţiei şi echipamentelor electrice, instalaţiei de supraveghere
video şi sistemul de alarmare antiefracţie şi incendiu.
3. Durata contractului
Contractul se va desfăşura in perioada 17.04.2019 - 31.12.2019.
4. Procedura de achiziţie si criteriul de selecţie a ofertei câştigătoare
Având în vedere că valoarea estimată a contractului de prestări de
servicii de verificare, întreţinere şi reparaţii pentru echipamente şi instalaţii
electrice este sub pragul prevăzut de dispoziţiile art.7 alin (1) din Legea
nr.98/2016 privind achiziţiile publice, serviciile de verificare, întreţinere şi
reparaţii pentru echipamente şi instalaţii electrice se vor achiziţiona direct din
catalogul SEAP, alegându-se operatorul economic care oferă serviciile la preţul
cel mai mic şi care acceptă prevederile caietului de sarcini cu încadrarea in
resursele bugetare alocate achizitorului
Valoarea estimată a contractului: 11.700 fără TVA
5. Descrierea serviciilor solicitate
Lot nr. 1
Servicii de verificări, întreţinere şi reparaţii la reţeaua de instalaţii electrice
interioare/exterioare, instalaţii tablouri electrice şi reţea de distribuţie şi la
aparatele de aer condiţionat
A. Verificări lunare la instalaţiile electrice de joasă şi medie tensiune din
sediul autorităţii contractante, în scopul înlăturării defecţiunilor şi
readucerea instalaţiei în stare de funcţionare:
- Reţele electrice interioare şi exterioare
- Tablouri electrice şi accesorii
- Corpuri de iluminat/semnalizat
- Prize
- Instalaţie generator electric
Reparaţii/intervenţii la cerere:
Intervenţia în vederea efectuării reparaţiilor se va efectua pentru reţeaua de
instalaţii electrice interioare/exterioare, instalaţii tablouri electrice şi reţea de
distribuţie.
Manopera este inclusă în preţul abonamentului lunar.
în cazul defecţiunilor la instalaţiile ce fac obiectul Lotului 1 litera A estimăm un
număr de 5 intervenţii cerere/lună, cu un timp de lucru 2-4 ore/intervenţie:
Deplasarea la sediul beneficiarului se va efectua în maxim 2 ore de la ora
transmiterii solicitării indiferent de ziua şi ora solicitării;

In cazul în care se constată defecţiuni se întocmeşte o notă de constatare şi un
deviz de reparaţii, devizul se va întocmi numai pentru contravaloarea
materialelor necesare, contravaloarea manoperei de instalare fiind inclusă în
contractul de servicii. Pentru materialele specifice sau situaţii de urgentă
materialele se pot asigura de către prestator cu avizul beneficiarului. Acestea se
vor factura separat.
Prestatorul va garanta calitatea şi performanţa serviciilor prestate - garanţia
pentru lucrările de reparaţii va fi de minim 6 luni de la efectuarea operaţiunii.
In acest sens se va întocmi un proces-verbal de recepţie a serviciilor, a
certificatului de garanţie şi calitate pentru serviciile prestate.
B. Verificare Instalaţii de aer condiţionat
Efectuarea unei revizii anuale, care să cuprindă:
a. Verificarea şi completarea cu agent frigorific;
b. Curăţarea aparatului de aer condiţionat fiind verificată:
- Existenţa eventualelor oxidări;
- Starea de curăţenie a componentelor unităţii interne şi a celei externe
(curăţare cu aer sub presiune, igienizare cu ajutorul unui spray
antibacterian);
c. Diagnosticarea stării de funcţionare a unităţilor externe şi interne prin:
- Verificarea compresorului;
- Starea traseului frigorific;
- Starea racordurilor;
- Alte activităţi considerate necesare.
în cazul în care cu ocazia reviziilor se va constata că echipamentele nu
funcţionează în parametrii tehnici se vor executa activităţile de
reparaţii/remediere/recalibrare a acestora.
Reparaţii/intervenţii la cerere:
Manopera este inclusă în preţul abonamentului.
în cazul defecţiunilor la instalaţiile ce fac obiectul Lotului llitera B estimăm
maxim 1 intervenţie la cerere/lună.
a. Deplasarea la sediul beneficiarului se va efectua în maxim 24 de ore de la
ora transmiterii solicitării;
b. Constatarea defecţiunii;
c. întocmirea procesului verbal de constatare;
d. în cazul în care sunt necesare înlocuiri de piese sau echipamente,
prestatorul are obligaţia întocmirii unui deviz estimativ care va cuprinde
caracteristici tehnice şi preţul unitar pentru fiecare piesă/echipament
propus a fi înlocuit.

e. Efectuarea reparaţiilor se va face cu ocazia constatării defecţiunii în
situaţia existenţei pieselor de schimb pe stocul unităţii sau în maxim 48
de ore de la data disponibilităţii piesei in stoc.
Piesele de schimb rămân în proprietatea beneficiarului.
f. întocmirea procesului verbal de recepţie a serviciilor, a certificatului de
garanţie şi calitate pentru serviciile prestate:
Toate activităţile de înlocuire/reparare se vor efectua numai după aprobarea
scrisă a beneficiarului.
Lot nr. 2
Verificarea sistemului de semnalizare incendiu, sistemului de supraveghere
video şi sistemului de alarmare la efracţie
A. Sistemul de semnalizare incendiu:
a. Inspecţia şi constatarea preventivă a stării tehnice a sistemului de
detecţie
si
avertizare
incendiu,
repararea
şi
configurarea/reconfigurarea acestuia
Firma prestatoare va efectua serviciul de revizie şi mentenanţă a
sistemelor de semnalizare incendiu la computerul de detecţie a incendiilor
8000C. Acest produs va fi utilizat doar în aplicaţiile indicate în catalog şi în
descrierea tehnică şi numai în legătură cu perifericele şi componentele
recomandate sau certificate de Esser Security System GmbH.
b. Verificarea funcţionării sistemelor de semnalizare incendiu,
verificarea centralei şi aducerea la starea de funcţionare normală
- Se verifică starea de funcţionare a centralei existente, corecta afişare a
semnalelor de pe panoul de comandă şi a semnalizării acustice. Pentru
aceasta se va testa de pe fiecare linie un număr de detectare şi butoane.
Verificarea centralei va cuprinde:
- Verificarea stării de integritate şi aspectul exterior al centralei pentru a
observa eventualele defecţiuni;
- Pregătirea centralei pentru o decontare de scurtă durată în vederea
verificării interne a acesteia;
- Deconectarea alimentării primare şi a celei secundare a centralei;
- Examinarea circuitelor imprimate ale centralei pentru depistarea
eventualelor semne de supraîncălzire, întreruperi de circuite sau alte
tipuri de defecţiuni;
- Verificarea stării sursei de alimentare, incluzând sursa primară de
alimentare şi a bateriilor de acumulatori; dacă bateriile de acumulatori
nu mai asigură capacitatea necesară, se vor înlocui cu alte baterii de
acumulatori noi.
c. Lucrări lunare de service şi mentenanţă la sistemele de semnalizare
incendiu:
- Verificarea stării de integritate a sistemelor şi instalaţiei

- Verificarea tensiunii de alimentare a surselor de bază (de la reţea) şi de
rezervă (de la bateriile de acumulatori), capacitatea acumulatorilor şi
starea contactelor;
- Verificarea tuturor funcţiilor şi a stării de funcţionare generală a
centralelor de incendiu;
- Verificarea funcţionării semnalizării optice şi acustice de incendiu şi
defect;
- Verificarea funcţionării semnalizărilor de la detectoare;
- Verificarea condiţiilor de mediu în care funcţionează detectoarele;
- Verificarea comutării automate a surselor de alimentare cu energie
electrică;
- Verificarea funcţionării globale a semnalizării de defect.
Intervenţiile/reparaţiile accidentale:
în cazul unor incidente sau defecţiuni apărute la centrala de avertizare,
defecte la elementele de detecţie situate în zonele critice, contractantul va
fi anunţat telefonic.
Intervenţiile în vederea efectuării reparaţiilor accidentale se vor efectua în
maxim 24 de ore de la notificarea lor.
Pentru execuţia lucrărilor de service, contractantul/executantul va asigura
personal calificat şi autorizat conform legislaţiei în vigoare aplicabilă pentru
efectuarea de astfel de servicii, astfel încât acesta să fie capabil să asigure
derularea contractului.
Toate prevederile prezentului capitol vor fi tratate ca minimale şi intră în
sarcina contractantului; toate costurile aferente vor fi incluse în ofertă.
B. Sistemul de alarmare la efracţie şi a sistemelor de supraveghere video
1. Inspecţia şi constatarea preventivă a stării tehnice a sistemelor de
alarmare lâ efracţie şi a sistemelor de supraveghere video, repararea şi
configurarea/reconfigurarea acestora
Firma prestatoare va efectua serviciul de revizie şi mentenanţă a
sistemelor de alarmare la efracţie în nr. de 2 şi a sistemelor video în număr
de 35 de camere din care 10 camere exterior şi 25 de camere interior
2. Lucrări periodice de service şi mentenanţă
2.1.

Lucrări lunare de service şi mentenanţă la sistemele de alarmare la
efracţie şi a sistemelor de supraveghere video

- Verificarea stării de integritate a sistemelor
- Verificarea tensiunii de alimentare a surselor de bază (de la reţea) şi de
rezervă ( de la bateriile de acumulatori), capacitatea acumulatorilor şi
starea contactelor
- Verificarea tuturor funcţiilor şi a stării de funcţionare generală a
centralelor de alarmare la efracţie şi a sistemelor de supraveghere video

- Verificarea funcţionării semnalizării optice şi acustice de alarmare la
efracţie şi defect
- Verificarea funcţionării semnalizărilor de la detectoarele de mişcare, de
la contacţii magnetici, de la camerele de supraveghere şi a butonului de
panică;
- Verificarea condiţiilor de mediu în care funcţionează detectoarele,
contacţii magnetici, camerele video;
- Verificarea comutării automate a surselor de alimentare cu energie
electrică
- Verificarea
alarmare;

funcţionării

dispozitivelor exterioare

şi

interioare de

- Verificarea tuturor liniilor cu programele de test, verificarea softurilor. Se
vor constata care sunt elementele de detecţie ce trebuie curăţate sau
înlocuite şi se vor efectua operaţiile necesare;
- La sosirea în unitate, prestatorul va prelua sub semnătură
neconformităţile instalaţiei consemnate în registrul de defecţiuni va
analiza semnalizările centralelor şi a sistemelor de supraveghere video şi
va proceda imediat la remedierea lor.
2.2.

Intervenţiile/reparaţiile accidentale:

în cazul unor incidente sau defecţiuni apărute la centralele de avertizare,
defecte la elementele de detecţie situate în zonele critice, contractantul va
fi anunţat telefonic.
Intervenţiile în vederea efectuării reparaţiilor accidentale se vor efectua în
maxim 48 de ore de la notificarea lor.
Pentru execuţia lucrărilor de service, contractantul/executantul va asigura
personal calificat şi autorizat conform legislaţiei în vigoare aplicabilă pentru
efectuarea de astfel de servicii, astfel încât acesta să fie capabil să asigure
derularea contractului.
Toate prevederile prezentului capitol vor fi tratate ca minimale şi intră în
sarcina contractantului; toate costurile aferente vor fi incluse în ofertă.
2.3.

Condiţii obligatorii impuse pentru ofertanţi

Ofertantul trebuie să facă dovada că este atestat:
- Să efectueze lucrări de instalare şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor
de semnalizare şi alarmare în caz de incendiu şi împotriva efracţiei,
conform legislaţiei în vigoare şi anume să respecte prevederile art.140
alin (1) şi (2) din Normele generale de apărare împotriva incendiilor,
aprobate prin Ordinul nr. 163/2007. Ofertantul va trebui să facă dovada
că deţine atestatul emis de ISU în acest sens, conform legii.
- Să prezinte certificat de competenţă tehnică Esser
- Să efectueze lucrări de instalare şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor
de supraveghere video şi alarmare împotriva efracţiei, conform legislaţiei
în vigoare, şi anume să respecte prevederile art. 31 alin. (1), (3), (4)
precum şi ale art. 32 alin (1), (2), (3) din Legea 333/2003. Ofertantul
trebuie să facă dovada că:

- Persoana fizică sau juridică să deţină licenţă eliberată de Inspectoratul
General al Poliţiei Române, prelungită la fiecare 3 ani;
- Conducătorii persoanelor juridice şi personalul tehnic al acestora sau
persoanele fizice care desfăşoară activitate de modificare şi întreţinere a
componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracţiei trebuie să
fie avizate de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean.
Lot nr. 3
Mentenaţă şi reparare echipamente telefonice şi centrală telefonică
Prestatorul se obligă să execute servicii de asistenţă tehnică, întreţinere şi
menetenanţă pentru echipamentele telefonice şi centrala telefonică,
aparţinând Muzeului Banatului Montan.
Lista echipamentelor care vor fi cuprinse în contract:
- Centrala telefonică internă
- Aparatele conectate la reţeaua de interior
Pentru îndeplinirea contractului se vor avea în vedere:
- Intervenţii nelimitate la sediul instituţiei
- Intervenţia în locaţie la sesizarea autorităţii contractante pentru
constatarea şi remedierea defecţiunilor;
- Repararea echipamentelor, remedierea defecţiunilor şi după caz
înlocuirea componentelor;
- Instalare şi suport hardware şi software;
- Mutarea numerelor de interior între încăperile din instituţie din centrala
telefonică precum şi alocarea altora noi în funcţie de solicitare;
- Programarea şi restricţionarea centralei telefonice în funcţie de
solicitare.
A. Reviziile tehnice periodice au ca scop, pe de o parte, verificarea faptului
că echipamentele îşi păstrează caracteristicile iniţiale şi sunt în
continuare în parametrii de funcţionare stabiliţi de fabricant şi’, pe de altă
parte, asigurarea întreţinerii preventive.
La efectuarea reviziilor tehnice periodice se vor avea în vedere cel puţin
rmătoarele operaţii:
- Verificarea periodică şi repararea după caz, a porturilor interne, a
punctelor de conexiune (rack,repartitor, etc) şi a setărilor în centrala
telefonică;
- Testarea aparatelor telefonice existente în cadrul instituţiei;
- Verificarea circuitelor din reţeaua telefonică din incintă, cât şi a
circuitelor externe ce au legătura cu centrala telefonică;
- Refacerea sau depunerea circuitelor neperformante;
B. Intervenţiile în caz de defecţiune
Intervenţiile în caz de defecţiune se fac la cererea personalului responsabil
de la nivelul autorităţii contractante.

Reparaţiile curente constau în:
- Verificarea şi repararea oricăror defecţiuni apărute de la centrala
telefonică pană la aparatul telefonic - defecţiuni la port în centrala
telefonică, repartitor, dulap rack, doza în perete, cab u, priză, aparat
telefonic, etc.
- Constatarea/diagnosticarea defecţiunii.
- Remedierea echipamentului defect, cu înlocuirea componentei defecte (
dacă este cazul), costul componentei fiind asigurat de autoritatea
contractantă, iar montarea va intra în costul abonamentului.
- înlocuirea temporară a echipamentului defect cu unul echivalent dacă nu
poate fi remediat în termenul solicitat/ofertat.
- Realizarea unor lucrări de dezvoltare, schimbare, modificare a reţelei de
telefonie în incinta instituţiei care necesită material şi timp de lucrumanoperă distinctă se va opera după prezentarea unui deviz de lucrări
aprobat de beneficiar, fiind facturată ulterior în funcţie de devizul
aprobat.
- Timpul de remediere pentru toate echipamentele va fi de maxim 48 de
ore de la solicitare, în condiţiile în care echipamentul poate fi reparat,
fără a fi necesară înlocuirea acestuia cu unul echivalent.
- Dacă remedierea defecţiunii necesită un timp mai mare de 12 ore,
ofertantul va lua măsuri de asigurare a unui minim de legături telefonice
funcţionale.
- Dacă defecţiunea nu poate fi remediată în timpii precizaţi mai sus,
prestatorul va înlocui echipamentul defect cu unul echivalent, în termen
de 48 de ore de la solicitare.
6. Aprovizionarea cu piese de schimb pentru reparaţii curente/revizii
periodice
Furnizorul va asigura, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului,
piese de schimb şi subansamble originale şi compatibile, contra cost.
în
funcţie
de
recomandările
prestatorului
şi
costul
pieselor/subansamblelor, autoritatea contractantă va lua decizia asupra
tipului de piesă/subansamblu care va fi utilizată/utilizat de
ofertant/prestator pentru remedierea defecţiunii, originală/original sau
compatibilă/compatibil.
Preţul unitar al pieselor/componentelor şi materialelor/consumabilelor
nu poate depăşi preţul pieţei din România pentru respectivele
piese/componente.
Prestatorul poate practica un adaos comercial dovedit de maximum 20%
faţă de preţul de achiziţie.
Piesele sau subansamblele achiziţionate şi care le vor înlocui pe cele
defecte vor avea o perioadă de garanţie de minim 12 luni de la data
înlocuirii.
7. Recepţie şi verificări
Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor
pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile caietului de sarcini.
Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile contractuale.
Prestatorul are obligaţia de a întocmi lunar, un Raport de activitate
(intervenţie/revizie), în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte
contractantă, în care vor fi specificate şi valoarea şi cantitatea

materialelor, pieselor de schimb şi consumabilelor necesare pentru
prestarea serviciilor în luna respectivă şi care va fi semnat de către
reprezentanţii desemnaţi ale celor două părţi contractante.
8. Modalităţi de plată
- Plata se va face lunar în termen de 30 de zile de la primirea facturii de la
prestator pe baza Raportului de activitate( revizie-intervenţie);
- Facturile vor fi întocmite până la data de 10 ale lunii următoare prestării
serviciilor
9. Modul de prezentare al ofertei
Propunerea tehnică va conţine cel puţin următoarele:
- Dovada că este atestat să efectueze lucrări de instalare şi întreţinere a
sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de
incendiu şi efracţie, conform legislaţiei în vigoare;
- Declaraţie pe propria răspundere în original din care să reiasă în clar
următoarele:
• Disponibilitatea realizării tuturor serviciilor menţionate în caietul de
sarcini timp de 7 zile/săptămână, permanent pe perioada derulării
contractului
• Toate serviciile se vor realiza cu respectarea prevederilor legale în
vigoare;
• Acceptul cu privire la faptul că serviciile vor fi prestate conform
prevederilor caietului de sarcini, aceste prevederi fiind considerate
minimale.
Propunerea financiară va fi întocmită pentru toată perioada de derulare
a contractului.
Preţul se va oferta în lei fără TVA /lună, pentru serviciile prestate pentru
fiecare lot şi va conţine şi un centralizator conform Anexei 1 din caietul
de sarcini.
Ofertarea întregului pachet de servicii din prezentul caiet de sarcini este
obligatorie, neofertarea unuia sau mai multor servicii conduce la
declararea neconformă a ofertei.
10. CERINŢE SPECIFICE OBLIGATORII
PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR:

SOLICITATE

DE ACHIZITOR

a. Prestatorul prezintă în copie Certificatul de înregistrare la ONRC: Cod
Unic de Identificare (CUI) şi cod CAEN corespunzător prestării serviciilor
de întreţinere şi reparaţie echipamente electrice;
b. Prestatorul prezintă Certificat de Atestare Fiscală eliberat de Agenţia de
Administrare Fiscală teritoriala din care rezultă că nu înregistrează datorii
la bugetul statului sau înregistrează datorii la bugetul statului mai mici de
4.000 lei ori înregistrează datorii la bugetul statului mai mari de 4.000 lei
şi mai mici de 5% din totalul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate
la cea mai recentă dată scadentă a acestora (cu respectarea art 166 alin
(2) din Legea 98/2016);
c. Prestatorul trebuie să facă dovada existenţei unei experienţe similare în

prestarea serviciilor prin derularea a cel puţin unui contract de mărimea şi
specificul precizărilor din Caietul de sarcini în ultimii 3 ani (prezentarea
formularului de achiziţii „Declaraţie privind lista principalelor livrări de
produse/prestări de servicii similare în ultimii 3 ani' );
d. Prestatorul trebuie să facă dovada existenţei unui cont de Trezorerie
pentru societăţi comerciale, respectiv unui cont bancar pentru persoane fizice
autorizate;
e. Prestatorul prezintă următoarele formulare de achiziţie: formular de
ofertă, informaţii generale. Declaraţie privind neîncadrarea în dispoziţiile art.59
şi 60 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice. Declaraţie privind
neîncadrarea în dispoziţiile art. 164 din Legea 98/2016 privind achiziţiile
publice. Declaraţie privind neîncadrarea în dispoziţiile art. 165 şi 167 din Legea
98/2016 privind achiziţiile publice, declaraţie privind lista principalelor livrări de
produse/prestări de servicii similare în ultimii 3 ani;
ll.A lte menţiuni
Operatorii economici interesaţi vor transmite până la data de 11.04.2019
oferta de preţ în format electronic
la adresa
de e-mail
office(5)muzeulbanatuluimontan.ro sau la nr de fax: 0355401220 şi o vor
publica în catalogul electronic SEAP pe codul COD CPV- 50800000-3 Diverse
servicii de întreţinere şi reparare (rev 2) sub denumirea " Servicii de verificare,
întreţinere periodică şi reparaţii pentru echipamente şi instalaţii electrice
pentru Muzeul Banatului Montan"
Operatorul economic desemnat câştigător va prezenta in termen de cel
mult 5 zile lucrătoare de la comunicare documentele si formularele solicitate la
punctul 6 al Caietului de Sarcini in vederea încheierii contractului Formulare de
achiziţii solicitate la punctul 6 se pot descarcă de pe site-ul instituţiei, secţiunea
Informaţii publice/achiziţii publice.
Nr.
crt.

Atribuţia
publică

şi

funcţia Numele şi prenumele

1.

Vizat: Director

2.

Vizat juridic: Consilier Ciobanu
juridic
Daniel

3.

întocmit: Responsabil
achiziţii;

Bozu Petru-Flavius
Lucian-

Agafiţă Simona

Data

Semnătura
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Anexa 1

Nr.
crt.

Denumire

1.

Manoperă lot 1

2.

Manoperă lot 2

3.

Manoperă lot 3
Valoare totală până la 31.12.2019

Valoare lei /lună fără
TVA

