
Nr: 1730/21.10.2016

Necesităţi minime obligatorii pentru 
„Repararea și întreținerea calculatoarelor”

Cod CPV 50311400-2

A. GENERALITĂŢI: 
Necesităţile  minime  obligatorii  fac  parte  integrantă  din  documentaţia  pentru 
elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora 
se elaborează de către fiecare ofertant (prestator) propunerea financiară (oferta 
de preţ). 

B.  DATE  DE  IDENTIFICARE  A  SERVICIILOR  „Repararea  și  întreținerea 
calculatoarelor” Cod CPV 50311400-2
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita, 
având CUI: 19217400, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, Jud. Harghita, Str. 1 Dec. 
1918,  nr.9,  etaj  2,  tel.0266214440.  În  cadrul  Centrului  Județean  pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita organizăm programe și 
proiecte  de conservare  și  promovare  a culturii  tradiționale  Harghitene.  Pentru 
derularea  programelor  folosim  sistemul  de  calculatoare  compus din  13 
calculatoare  și  perifericele  acestora  conectate  la  o  rețea  internă  și 
externă, aflată în proprietatea instituției și pentru buna funcționare a instituției 
se  va  achiziționa  „Repararea  și  întreținerea  calculatoarelor”  Cod  CPV 
50311400-2.

C. OBIECTUL ACHIZIŢIEI

Obiectul  achiziției  este  prestări  servicii  de  întreținere  continuă  a  parcului  de 
calculatoare din instituție după necesitate care cuprinde următoarele: 

 Mentenanța softwarelor

 Verificarea sistemului cu programe antivirus

 Service hardware

 Întreținerea, prăfuirea calculatoarelor continuă

 Întreținerea imprimantelor în stare de funționare

 furnizarea de piese de schimb și consumabile pentru funcționarea continuă 
a calculatoarelor șă perifericelor

D. CARACTERISTICILE SERVICIILOR NECESARE: 
Descriere rețelei de calculatoare (rețele variabilă conform achizițiilor ulterioare):  

- 11 calculatoare tip PC
- 1 Calculator tip PC –Server
- 1 laptop
- Calculator pentru gestionarea sistemului de intrare-iesire a personalului

Durata contractului: 12 luni cu posibilitatea de reînnoire.
Buget planificat: 3.000 lei/an (250*12)



E. OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PRESTATORULUI:
1. Ofertantul va elabora propunerea financiară și tehnică astfel încât aceasta să 
furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la caracteristicile obiectului.

Ofertantul va furniza servicii profesionale de calitate superioară.

2. În cazul problemelor apărute în sistem sesizarea se face telefonic sau prin e-
mail,  iar  Ofertantul  are  obligația  de  a  remedia  defecțiunile  la  fața  locului  în 
termen de max. 24 ore.

3. Prestatorul este obligat să conlucreze cu Centrul Județean pentru Conservarea 
și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita.

4. În cazul în care prestarea serviciilor nu pot fi realizate din motive obiective, 
Furnizorul este obligat să anunţe beneficiarul în timp util dar nu mai puţin de o 
săptămână înainte de desfăşurarea acestuia, urmând ca Furnizorul să propună 
alte variante similare pentru lucrarea respectivă, acceptate de beneficiar.

F. OBLIGAȚIITE BENEFICIARULUI:

1. Beneficiarul va pune la dispoziție toate informațiile care au cauzat defecțiunile 
calculatoarelor.

2. Beneficiarul își rezervă dreptul de a verifica calitatea serviciilor prestate.

G. MODALITĂȚI DE PLATĂ:

Plata serviciului se va face lunar, în lei la contul de Trezorerie al furnizorului, cu 
ordin  de  plată,  în  termen  de  maxim  30  de  zile  de  la  recepția  calitativă  a 
serviciului. 

Ofertantul  va  elabora  propunerea  financiară  și  tehnică  astfel  încât 
acestea  să  furnizeze  toate  informațiile  solicitate  cu  privire  la 
caracteristicile obiectului.
Depunerea  ofertei  înseamnă  acceptarea  condițiilor  menționate  în 
prezentul document.

manager 
Lőrincz Ildikó

Odorheiu Secuiesc, la 21.10.2016 


