
CAIET DE SARCINI

1. Scopul achiziţiei

Funcţionarea la parametrii optimi a reţelei interne şi întreţinere echipamentelor informatice din dotarea 
instituţiei.

2. Cantităţi necesare

Servicii lunare pe perioada 01.05.2021 - 31.12.2025 cu posibilitatea de prelungire cu 4 luni în anul 2021, cu 
condiţia identificării sursei de finanţare.

3. INFRASTRUCTURA ACHIZITORULUI

Echipamentele de care dispune achizitorul sunt; server 2 buc, NAS 1 buc, 52 computere personale, router 1 
buc, firewall, echipamente periferice de tipul multifuncţionale (8), scanere 1, switch-uri, UPS-uri.

Servicii solicitate de autoritate
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Prestatorul are obligaţia să asigure:
instalare, configurare, partajare resurse şi suport pentru echipamente de infrastructura IT (servere, 
unităţi de stocare date-NAS, switch-uri, routere etc.).
instalare, configurare, partajare resurse şi suport pentru echipamente de calcul (staţii de lucru, laptopuri 
etc).
interconectarea tuturor echipamentelor perifericelor 
soluţii de lucru centralizat în reţea (serviciu de director), 
soluţii centralizate de lucru cu fişiere (File Server), 
soluţii de poştă electronica (Email), 
soluţii pentru buna funcţionarea a soluţiei IT Office 365 
soluţii de securitate (routere, firewall, UTM etc). 
soluţii de backup si protecţia datelor local şi implementarea a acestora, 
soluţii pentru instalarea de update-uri pentru securizarea reţelei.
soluţii de consolidare şi virtualizare servere şi infrastructura IT. Prestatorul are obligaţia să elaboreze, 
pornind de la obiectul activităţii achizitorului, politici de securitate a sistemului informatic, 
asistenţă tehnică şi intervenţii de la distanţă şi la sediul autorităţii pentru rezolvarea problemelor IT după 
apariţia acestora.

m) prezenta unui specialist IT în servicii de administrare reţea informatică şi echipamente IT cei puţin 20 
ore pe săptămână la sediul din str. Mureş nr. 18-24, et.2 Sector 1.

n) Instalare certificate digitale, programe, licenţe necesare achizitorului.
4.2. Prestatorul are obligaţia de a pune la dispoziţia autorităţii contractante personal calificat si cu experienţă 
în domeniul administrării reţelelor IT.
4.3. în cazul în care personalul achizitorului formulează o solicitare de instalare/verificare/remediere :
(1) în timpul prezenţei specialistului IT la sediul achizitorului, acesta va întreprinde măsurile de 
remediere/instalare în termen de maxim 1 oră.
(2) după plecarea specialistului IT sau în absenţa acestuia , prestatorul va asigura intervenţia de la distanţă în 
maxim 1 oră sau cel târziu în următoarea zi lucrătoare până la maxim ora 9:00 pentru solicitările formulate după 
ora 15:00.
4.4. în cazul problemelor mai complicate ce ţin de infrastructura IT a autorităţii sau probleme apărute în setarea 
soluţiilor software ce nu pot fi rezolvate de angajatul IT, prestatorul va estima timpul necesar remedierii şi va 
asigura un suport de nivel superior pentru rezolvarea acestora, fără costuri suplimentare din partea achizitorului.
4.5. în cazuri excepţionale (atac cibernetic, avarii semnificative, care nu pot fi rezolvate în timpul programului 
de lucru, etc.) prestatorul are obligaţia să asigure suportul uman şi tehnic pentru diminuarea/rezolvarea 
problemelor în afara timpului de lucru al achizitorului.Contravaloarea acestor servicii e va achita separatde 
tariful lunar.
4.6. Prestatorul va efectua, la finalul contractului un audit IT al sistemului informatic: computere; servere; 
networking; basic - inventariere.



4.7. Prestatorul are obligaţia să asigure buna funcţionare şi optimizarea echipamentelor informatice.
4.8. Prestatorul va realiza un plan de întreţinere periodic asigurând monitorizarea acestora. In cazul în care 
sunt necesare alte produse care sunt indispensabile bunei funcţionări a infrastructurii IT, prestatorul va face 
recomandări şi după caz va prezenta o ofertă pentru acestea.

5. Recepţia serviciilor

5.1. Recepţia serviciilor se face lunar, prin întocmirea unui Proces Verbal de Recepţie pentru serviciile 
prestate în luna anterioară, prin care achizitorul confirmă prestarea serviciilor în mod corespunzător, de către 
contractant şi că acestea sunt conforme cu cerinţele prezentului caiet de sarcini.
5.2. Anexă la procesul verbal de recepţie va fi pontajul specialistului IT, întocmit de achizitor.

6. Obligaţiile Achizitorului

a) Sa furnizeze în timp util toate datele, informaţiile şi echipamentele solicitate de prestator în vederea 
prestării complete şi corecte a serviciilor acestuia; în cazul în care achizitorul nu dispune de anumite 
echipamente, prestatorul va face recomandări, detaliind caracteristicile tehnice, astfel încât achizitorul 
să le poată achiziţiona, sau poate prezenta o ofertă de preţ pentru acestea iar achizitorul o poare accepta 
sau nu.

b) Să colaboreze cu prestatorul pe toată durata derulării prezentului contract;
c) Achizitorul răspunde pentru deciziile sale luate privind nerespectarea consultanţei furnizate de prestator.
d) Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate corespunzător, în termen de maxim 5(cinci) zile 

lucrătoare de la prestarea serviciilor lunare anterioare.

7. Plata Serviciilor

7.1. Plăţile care urmează a fi realizate în cadrul viitorului contract se vor face numai după primirea facturii ca 
urmare a semnării de către autoritatea contractantă a procesului verbal de recepţie.
7.2. Plata contravalorii serviciilor se face, prin virament numai în cont de trezorerie, în baza facturii emisă de 
către contractant, în termen de 30 de zile de la primirea facturii.
7.3. Pentru situaţiile excepţionale prevăzute la pct. 4.5 plăţile se vor realiza separat, pe baza tarifului ofertat 
şi a numărului de ore efectiv alocate pentru remediere.

8. Întocmirea ofertei

8.1. Propunerea tehnică se va întocmi ca răspuns la cerinţele formulate în prezentul caiet de sarcini, astfel 
încât acestea să demonstreze capacitatea operatorului economic de a îndeplini viitorul contract.
8.2. Propunerea tehnică va fi însoţită de formularele solicitate şi puse la dispoziţie de achizitor precum şi 
CV-ul persoanei/persoanelor pe care prestatorul le propune conform pct. 4.1. lit. m). Se va urmări ca persoanele 
propuse să prezinte experienţă în serviciile solicitate de cel puţin 5 ani.
8.3. Propunerea financiară se va prezenta conform Formularului PF, pus la dispoziţie de achizitor.

9. Criteriul de atribuire 

Calitate preţ.

Factori de evaluare:
1. Componenta financiară: Preţul ofertei - 70%,
2. Componenta Tehnică - 30%, alcătuită din subfactorii:
Disponibilitate de a asigura prezenta specialistului la sediul achizitorului - 10%;
Experienţă specialist propus - 20%.
Punctaj final = Punctaj Factor Financiar + Punctaj Factor Tehnic.

Algoritmi de clacul.
1. Preţul ofertei: Pentru preţul cel mai scăzut se acordă 70 puncte.

Pentru alt preţ: Preţul cel mai scăzut/Pretul evaluat*70puncte;

2.1. Disponibilitatea de a asigura prezenta specialistului la sediul achizitorului:



Pentru nr. de 20 de ore nu se acordă punctaj
Pentru numărul maxim ofertat (mai mare de 20 ore) se acordă 10 puncte.
Pentru alt nr. de ore (dar nu mai mic de 20 ore): Orele evaluate/orele maxim ofertate* 10 puncte;

2.2. Experienţă specialist: pentru experienţă similară:
Pentru 5 ani experienţă nu se acordă punctaj

Pentru experienţă între 5-6 ani se acordă 5 puncte 
Pentru experienţă între 6 ani şi 7 ani se acordă 10 puncte,
Pentru experienţă peste 7 ani se acordă 20 puncte.
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