CAIET DE SARCINI
I. INTRODUCERE
Prezenta documentatie stabileste cerintele minimale si obligatorii, care trebuie
indeplinite de catre Ofertanti, furnizori de servicii de date mobile, coordonate GPS,
terminale mobile.
Neindeplinirea unei cerinte din prezenta specificatie tehnica duce la declararea ofertei
ca fiind neconforma si eliminarea acesteia.
Oferta va fi structurata conform specificatiilor tehnice mentionate in prezentul Caiet
de Sarcini.

II. CERINTE OBLIGATORII
1. Ofertantul trebuie sa furnizeze date mobile, coordonate GPS, terminale mobile, pe o
perioada de 24 luni, in conformitate cu cerintele din prezentul Caiet de Sarcini.
2. Ofertantul trebuie sa prezinte documente care sa ateste experienta similara, respectiv ca
au prestat in baza contractelor servicii de citire a contoarelor, iar valoarea unui contract sau mai
multe contracte este de minim 1.600.000,00 lei fara TVA.
III. SPECIFICATII TEHNICE
Cerintele minimale si obligatorii sunt mentionate mai jos:
1. Cerinte referitoare la
mobile/coordonate GPS

calitatea

serviciului

de

furnizare

de

date



Prestatorul trebuie să furnizeze toate serviciile utilizând reţeaua proprie;



Prestatorul trebuie să deţină licenţa emisă de Autoritatea Naţională pentru
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii;



Aria de acoperire a Prestatorului trebuie să fie de minim 90% din suprafaţa acoperita
de autoritatea contractanta, incluzând toate oraşele şi localităţile importante, precum
şi drumurile naţionale;



Serviciul de date mobile va trebui sa asigure transmiterea, independent de locatie, a
unor fisiere JPG de maxim 4 MB impreuna cu informatiile EXIF catre un server aflat la
sediul Achizitorului.



Traficul minim lunar va fi de 1GB pentru fiecare echipament furnizat.

2. Cerinte referitoare la terminalele mobile


Numarul estimat de echipamente: 3000 buc.



Caracteristici echipamente:

Caracteristici
Tip Telefon
Carcasa
Touchscreen
Frecventa retea

Cerinte minime
Smartphone
Metal
Da
3G/4G
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Limba meniu
Model Procesor
Frecventa procesor
GPS
Sistem de operare
Tip slot memorie
Memorie RAM
Memorie interna
Rezolutie display (pixeli)
Numar culori
Diagonala display (inch)
Bluetooth
Tehnologie wireless
USB
Rezolutie camera principala (Mp)
Blitz integrat
Rezolutie video
Caracteristici foto/video
Capacitate (mAh)
Senzori
Husa inclusa
Folie protectie inclusa
Garantie

Romana
Octa Core
1600
A-GPS, GLONASS, BEIDOU
Android 7.0 (Nougat)
Micro SD
2 GB
16 GB
1280 x 720
16 M
5
Da
802.11 a/b/g/n
MicroUSB
13
LED
1080p
Auto Focus, Touch focus, Geo-tagging
3000
Senzor de proximitate, Amprenta digitala, Accelerometru
Da
Da
24 luni

Produsele vor fi noi si livrate ambalate in cutiile originale furnizate de catre producator.

IV. Evaluare solutii propuse de Ofertanti in perioada de evaluare a ofertelor
Pentru a putea evalua ofertele tehnice depuse, Ofertantul va furniza la depunerea
ofertelor urmatoarele documente:
 Fisa tehnica a produsului, brosuri, cataloage, pliante, prospecte, etc. ale
producatorului, originale integrale si actuale sau copii ale documentatiilor
originale semnate de ofertant conform cu originalul care sa certifice
caracteristicile tehnice ale produselor in conformitate cu cerintele minime
solicitate in prezentul caiet de sarcini.
 Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca produsele sunt noi,
nefolosite si nu prezinta defecte de fabricatie;
 Declaratie pe propria raspundere prin care ofertantul isi asuma remedierea
defectiunilor sau inlocuirea produselor reclamate aflate in garantie;
 Garantia oferita pentru fiecare echipament.
V. Livrarea
Termenul de livrare a terminalelor este de maxim 30 de zile calendaristice de la
data intrarii in vigoare a contractului de furnizare.
Livrarea se poate face si in transe pe baza de comanda emisa de catre achizitor.
Produsele se vor livra la Sediul C.N.P.R. S.A. din Calea Giuleşti nr. 6-8, sector 6,
Bucureşti. Toate cheltuielile privind livrarea si transportul sunt suportate de catre Ofertant.
Ofertantul trebuie să livreze produsele impreuna cu:
 Aviz de insotire a marfii;
 Declaratii de conformitate;
 Certificate de garantie.
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Lipsa documentelor solicitate sau completarea necorespunzătoare a lor poate duce la
refuzul produselor.
VI. Receptie
După livrarea/receptionarea produselor la sediul indicat de catre Beneficiar, în
termen de maxim 5 zile lucrătoare se va incheia un proces verbal de acceptanta cantitativa
si calitativa.
Procesul verbal de acceptanta se va incheia pentru toate produsele livrate si va fi
semnat de catre reprezentantii ambelor parti.
Incepand cu ziua urmatoare incheierii procesului verbal de acceptanta fara obiectiuni
se poate emite factura.
VII. Servicii facturare
Ofertantul va emite factura pe numele Beneficiarului C.N. Posta Romana S.A. Administratia Centrala cu datele de facturare mentionate in contractul de furnizare.
Termenul de plata al facturii va fi de 30 de zile de la data primirii acesteia de catre
Beneficiar la sediul din Bucuresti, Bd. Dacia nr. 140, sector 2.
VIII. Servicii suport
Se va prezenta o descriere a resurselor materiale si umane de care dispune
Ofertantul in vederea asigurarii perioadei de garantie a produselor furnizate.
IX. Garantia si mentenanta
Perioada de garantie acordata pentru fiecare produs din prezentul Caiet de Sarcini
este cea ofertata si nu poate fi mai mica de 24 luni, decurgand de la data semnarii fara
obiectiuni a procesului-verbal de acceptanta a produselor
In perioada de garantie, Ofertantul are obligatia de a remedia orice tip de eroare
si/sau neperformanta si/sau defectiune si/sau nefunctionalitate cu privire la produsele
furnizate in termen de maxim 3 zile lucratoare de la notificare, fara costuri pentru
Beneficiar.
In cazul in care perioada de remediere a defectiunilor depaseste 3 zile lucratoare de
la notificare, Ofertantul are obligatia de a inlocui de indata produsul defect cu altul nou, cu
performante similare sau superioare, fara a solicita costuri Beneficiarului. Produsele inlocuite
vor beneficia de o noua perioada de garantie care decurge de la data inlocuirii acestora,
respectiv de la data semnarii fara obiectiuni a unui nou proces-verbal.

X. Criteriul de atribuire
Criteriul de atribuire a contractului de achizitie: ”pretul cel mai scazut/abonament”.
Valoarea abonamentului va include toate costurile aferente serviciului de furnizare
date mobile, coordonate GPS, terminale mobile incluse.
Preturile prezentate in oferte vor fi ferme pe toata perioada de derulare a
contractului.
Sef Departament IT,
Viorica IENACHI
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