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CERC 2018 -  383/22.06.2018 

Aprobat 

DIRECTOR 

Claudiu DRAGOMIR 

                                            

CAIET DE SARCINI 

pentru achiziția publică de,  

Servicii de reparare și  întreținere a echipamentelor de securitate,  

COD CPV 50610000-4 

1. Obiectul:  

Obiectul Caietului de sarcini îl constituie achiziționarea de Servicii de reparare și  întreținere a echipamentelor de 

securitate, precum și asigurarea bunei funcționări a acestor sisteme, 24 ore din 24, 7 zile din 7, în scopul minimizării riscurilor 

la efracție, pentru obiectivul Centrul regional de competențe și dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive,  str. Paul 

Morand 15, Parc industrial Freidorf, Timișoara, jud. Timiș. 

Cerințele din Caietului de sarcini reprezintă condițiile minimale obligatorii pe baza cărora operatorii economici specializați 

prezintă oferte ce vor conduce la atribuirea Contractului pentru Servicii de reparare și  întreținere a echipamentelor de 

securitate, CPV 50610000-4. 

 

Pentru încheierea Contractului se va prezenta de către operatorul specializat dovada că nu se încadrează în prevederile art. 164 

din Legea nr. 98/2016. 

 

 

2. Durata contractului 

Durata contractului și a prestației este de 12 luni din momentul intrării în vigoare a contractului și va include 2 intervenții 

preventive. 

 

Prestațiile se efectuează astfel: 

- Pentru intervențiile preventive în zilele lucrătoare în intervalul orar 08:00-15:00; 

- Pentru intervențiile corective în funcție de data și ora solicitării beneficiarului, cu respectarea timpilor de intervenție și            

repunere în funcțiune; 

-Mentenanța preventivă incluzând un număr de 2 (o dată la 6 luni) intervenții preventive/ an pentru fiecare sistem; 

-Mentenanța corectivă ori de câte ori este nevoie; 

-Intervențiile preventive se fac conform unei  planificări anuale validată de serviciul CERC; 

-Intervențiile preventive cuprind, fără a se limita, verificarea, curățarea și poziționarea camerelor de supraveghere, verificarea 

și probarea sistemului TVCI, verificarea și probarea sistemului de detecție și semnalizare la incediu; 

- Intervențiile se fac în maxim 24 ore de la sesizare iar remedierea se face în cel mai scurt timp posibil. 
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3. Cerinte specifice 
Serviciile de reparare și  întreținere a echipamentelor de securitate CPV 50610000-4 se vor efectua de către o entitate 

specializată  conform legii pentru echipamentele Beneficiarului, respectiv sistem detecție și semnalizare efracție, sistem TVCI 

și sistem detecție și semnalizare la incendiu. 

Prestatorul va recomanda soluții pentru cerințele legale impuse Beneficiarului de către autoritățile statului (M.A.I, I.S.U. etc.); 

Prestatorul va recomanda soluții de îmbunătățire a securității și siguranței oamenilor și bunurilor din incinta CERC (curte și 

clădire)  

În cazul intervențiilor corective, a pieselor de schimb, a soluțiilor identificate ca fiind obligatorii și necesare, se va stabili un 

tarif unic de constatare la care se adaugă costul produselor. Aceste costuri vor fi angajate numai în urma solicitării (sesizare) 

sau acordului în scris a Beneficiarului, pe baza documentelor de constatare sau a propunerilor de soluții pentru respectarea 

cerințelor legale sau pentru îmbunătățirea securității și siguranței în incinta CERC. Achiziția acestor servicii sau bunuri 

(imprevizibile/neprevăzute) se face prin intermediul Sistemului de Electronic de Achiziții Publice - Sistemul Informatic 

Colaborativ pentru Achiziții Publice (SEAP-SICAP) 

Prestatorul prezintă în cadrul ofertei tehnice descrierea completă a procedurilor de mentenanță preventivă.  

Asumarea de către prestator a operațiunilor din caietul de sarcini. 

 
4. Recepția cantitativă si calitativă a serviciului. 

Recepția se face prin proces verbal de recepție a serviciului efectuat. 

 

 

5. Responsabilitatea prestatorului 

Prestatorul este obligat, prin personalul propriu angajat pentru executarea prezentului contract,  să cunoasca și să respecte 

îndatoririle ce-i revin și prevederile legale, fiind direct raspunzător. 

Pentru fiecare intevenție se va emite un proces verbal  de intervenție, 

Fiecare intervenție asupra unui sistem va avea  drept rezultat și o înscriere a intervenție în registrul de evidență a sistemului. 

Registrul de evidență a sistemului cade în obligația Prestatorului. 

 

 

  

 6. Cerinţe asupra ofertei 

Oferta financiară va fi prezentată sub forma  lei fără TVA, pentru realizarea de ” Servicii de reparare și  întreținere a 

echipamentelor de securitate”. 

 

Oferta financiară va cuprinde: 

 

a) tariful pentru pentru cele 2 intervenții preventive 

b) tariful pentru deplasare + constatare în cazul intervențiilor corective -dacă este cazul 

 

 

          

          Întocmit, 

          Responsabil Administrativ- I.T. 

          Florea DORCEA 


