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ANEXA 

 

                                                                                                       APROBAT, 

                  DIRECTOR EXECUTIV 

                              CRISTINA GÎDIUȚĂ 

                                               

CAIET DE SARCINII 

 
Privind atribuirea contractului de achizitie publica  a : 

- servicii internet si telefonie VOIP prin fibra optica , mentenanta si configurarea hardware 

a sistemului   existente 

- servicii  de transmitere date 

 

DENUMIREA AUTORITATII CONTRACTANTE: Serviciul Public Local Comunitar 

de Evidenta a Persoanelor Ploiesti 

Cod fiscal:1743459 

Adresa :B-dul Independentei ,nr.10, Municipiul Ploiesti,  

 

OBIECTUL ACHIZITIEI:“servicii internet , telefonie VOIP prin fibra optica , 

mentenanta si configurarea sistemului hadware existente” precum si “servicii  de 

transmitere date “    

A) Pentru internet , telefonie VOIP prin fibra optica , mentenanta si configurarea 

sistemului hadware existente 

 
COD CPV: 72400000-4 , servicii de internet prin fibra optica ; 

                            pachet include : 

   - servicii de telefonie publica (telefonie VOIP) cod CPV:64211000-8 

   - reparare si intretinerea echipamentelor de retea  de date, cod CPV: 50312300-8 

  

 Achizitia serviciilor de internet si telefonie VOIP la parametrii si standardele de 

calitate  ceruti :  

 

1)Transport date prin internet si telefonie VOIP incluzand suport de transmitere , fibra 

optica, compatibil cu intrastructura hardware existenta 
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2)Servicii de internet :    

   -un numar de minim 18 utilizatori (2 adrese IP publice care sunt setate fara PPPOE) 

   -latimea de  banda :  garantat - 50Mbps acces internet 

                                     maxim     - 2 Gbps ,Metropolitan 

 

3)Servicii de telefonie fixa VOIP; 

-se doreste pastrarea numerelor existente 

- numarul de minute consumate in medie: 400min mobil si 600 min fix 

 -5 linii oras  VOIP 

 -6 interioare analogice fax  

 -18 interioare IP 

Se vor preciza numarul de minute fixe si mobile incluse in abonament ,valoarea minutelor 

fixe si mobile in cazul in care se depasesc minutele incluse in abonament 

 

 Pentru serviciile de mentemanta si configurare cerute se are in vedere instalarea 

si configurarea echipamentelor existente precum si intretinerea infrastructurii 

hardware . 

Orice sesizare privind disfunctionalitatea serviciilor de internet sau telefonie /fax va  fi 

rezolvata in cel mai scurt timp (max.12 ore) 
 Infrastructura  existenta este propietatea institutiei si este alcatuita din : 

-switch Allied Telesis 

-switch Cisco SPA 112 

-server Dell Power Edge  

-telefoane VOIP model Cisco 504G 

-telefoane VOIPmodel Cisco 302 G 
 

SPECIFICATII TEHNICE 

 

1)Transport date prin internet si telefonie VOIP incluzand suport de transmitere , fibra 

optica, compatibil cu intrastructura hardware existenta 

 2)Servicii de internet :    

   -un numar de minim 18 utilizatori ( 2 adrese IP publice) 

   -latimea de  banda :  garantat - 50Mbps acces internet 

                                     maxim- 2 Gbps ,Metropolitan 

 

    3)Servicii de telefonie fixa VOIP; 

-se doreste pastrarea numerelor existente 

- numarul de minute consumate in medie: 400min in reteaua de telefonie mobila si 600 min 

in reteaua fixa de telefonie 
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 -5 linii oras  VOIP 

 -6  interioare analogice fax  

 -18 interioare IP 

 

4)Pentru serviciile de mentemanta cerute se are in vedere instalarea si configurarea 

echipamentelor existente precum si intretinerea infrastructurii hardware.  

  
CONDITII 

 

Oferta trebuie sa contina pretul serviciilor de internet si telefonie VOIP 

precum si serviciile de mentenanta solicitate. 

 

           Prestarea serviciilor va fi efectuata numai de personalul specializat 

 Prestatorul va furniza  piese de schimb necesare reparatiilor curente ale 

echipamentelor sau echipamentul integral in termen de maxim 12 de ore de la sesizarea 

defectiuni . 

 Echipamentele sau piesele de schimb inlocuite trebuie sa fie noi,  certificate/ 

omologate de producator si insotite de certificate de garantie . Pretul acestora va fi 

suportat de autoritatea contractanta   nu si manopera care este cuprinsa in oferta financiara   

In perioada de garantie a reparatiilor prestatorul are obligatia de a furniza gratuit 

piesele de schimb si subansamblurile care se defecteza  

 

B) Pentru servicii  de transmitere date:   

  

COD CPV: CPV 72318000-7 , servicii  de transmitere date 

 

Caracteristici tehnice: conexiune de date dedicate VLAN_LAYER 2  de 

marimea latimii de banda de 10Mbps intre sediul STS –UM 0823 din Ploiesti, strada Vasile 

Lupu 60-62 si  SPLCEP Ploiesti, B-ul Independentei nr .10 

 

1. SPECIFICATII TEHNICE 

 

Serviciul va fi instalat la ambele capete fiind disponibil la nivelul unei intrfete de retea 

fizice de tipul  ETHERNET, RJ 45 

 

Functionalitati de de baza ale serviciului sunt: 

 Timpul de raspuns <20milisecunde  

 Pachete pierdute< 0,5% 
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 Latimea de banda 10Mbps 

 Conexiunea principala de acces la internet VPN prin canal full-duplex 

 topologia punct-la –punct 
 

2. CONDITII 

 

Caracteristicile serviciului ofertat: 

 Securitatea, integritatea si confidentialitatea transmisiei datelor  

 Latimea  de banda garantata de 10Mbps 

 Disponibilitatea ridicata a serviciului , de 99,5%,  

 Trafic nelimitat  

 Echipamentele terminale vor fi predate in custodia achizitorului pe toata perioada 

contractului   

 

Conditii de livrare: 

 Nu se accepta subcontractori 

 Termenul de instalare: 5zile de la semnarea contractului 

 Serviciile sa fie functionale 7zile din7 ,24 de ore/zi 

 Rezolvarea deficientelor aparute  in max 4 ore de la semnalarea lor , prin anuntarea 

telefonica la numarul de telefon HelpDesk 
 

PROCEDURA APLICATA: Achzitie directa  

 

PREZENTAREA OFERTEI 

 

                   Oferta tehnica va cuprinde descrierea detaliata a serviciilor ce urmeaza a fi 

prestate, asa cum sunt specificate in caietului de sarcini 

 

                  Oferta financiara  va fi prezentata sub forma de abonament lunar ,pentru fiecare 

cod CPV in parte ,exprimat in lei , fara TVA. 

 

           Se vor preciza numarul de minute fixe si mobile incluse in abonament ,valoarea 

minutelor fixe si mobile in cazul in care se depasesc minutele incluse in abonament 
Pretul echipamentelor/pieselor de schimb  va fi suportat de autoritatea contractanta   

nu si manopera care este cuprinsa in oferta financiara   

Contractul va fi incheiat de la 01.05.2018 pana la 31.12.2018, cu posibilitatea  

prelungiri pana la 30.04.2019 

 

Criteriul de atribuire,:- prețul cel mai scăzut, cumulat pe ofertant. 
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Operatorii economici ofertanti trebuie sa prezinte: 

 

1.Declaraţii privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art.164,165,167 din Legea 98/ 

2016 declaratie pe proprie raspundere –completare formular nr.1 in original. 

 

2.Declaraţie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 59 si 60 din Legea 98/2016  

privind achizitiile publice – completare formular 2 in original. 

 

3.Formularul de oferta – formularul 3 in original 

 

1. Certificatul constatator emis de Oficiul  Registrului Comertului de pe langa Camera de 

Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala, in copie conform cu originalul 

 

2. Licenta ANCOM, valabila pe toata durata contractului 

 

3. Certificat de atestare fiscala  ANAF, valabil la data depunerii ofertei 

 

4. Crtificat  de atestare fiscal emis de  DITL, valabil la data depunerii ofertei 

 

5. Certificat ISO:27001Securitatea informatiei si ISO:9001 Managementul calitatii 

 

 

   Nu se accepta subcontractori 

 

   Pretul va ramane  nemodificat pe toata durata derularii contractului. 

 

 

MODALITATE DE PLATA 

      Plata se va face prin ordin de plata , in contul operatorului deschis la Trezorerie, in baza 

facturii emise de operatorul economic 

    Ofertele se depun la sediul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor 

, situat in B-dul Independentei, nr.10, Ploiesti, Prahova, pana la data 16.04.2018, ora 10.00. 

    Ofertele se vor deschide in data de 16.04.2018, orele 11:00. 
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    Ofertantul declarat castigator, va avea obligatia de a urca oferta in S.E.A.P, pentru 

finalizarea acestei achizitii pe www.e-licitatie.ro ,pentru fiecare sectiune in parte, la codurile 

CPV afisate 

 

COMUNICARI 

 

Relatia dintre autoritatea contractanta si ofertant , referitoare la indeplinirea 

obligatiilor  contractuale, se face telefonic si  pe baza documentelor in forma scrisa si 

inregistrata la intrarea /iesirea acestora prin confirmare de primire. 

 

 

PRECIZARI FINALE 

 

Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor , ca entitate achizitoare  de 

“servicii de  internet si telefonie VOIP prin fibra optica si mentenanta sistemului hardware 

existente”si “ servicii  de transmitere date “ isi rezerva dreptul de a refuza orice  oferta in 

situatia in care se constata ca aceasta: 

1. nu respecta prevederile legale in vigoare  

2. nu respecta prevederile prezentului caiet de sarcini 

3. valorile prezentate in oferta depasesc cu mult valorile anterior estimate si prevazute 

in buget 

 

 
                                                                                          Întocmit,  

                                                                                       Tanase Alina  
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FORMULAR 1 

 

 

DECLARATIE 

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167  

din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice 
  

 

Subsemnatul, __________________________________________, reprezentant împuternicit al 

_________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de 

fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea                  nr. 

98/2016 privind achizitiile publice, respectiv: 

    (1) nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia 

dintre următoarele infracţiuni, conform prevederilor art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 

publice: 

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind 

Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a respectivului stat; 

 

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din 

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 

modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

respectivului stat; 

 

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1-18^5 din 

Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a respectivului stat; 

 

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi 

combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a respectivului stat; 

 

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 

spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 

terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 

din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 

ale legislaţiei penale a respectivului stat; 
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f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu 

modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 

respectivului stat; 

 

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 

(2) mi-am indeplinit obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general 

consolidat, în conformitate cu legea din Romania sau cu legea statului în care operatorul economic este 

înfiinţat, conform prevederilor art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 

(3) nu ma aflu in niciuna dintre următoarele situaţii, conform prevederilor art. 167 din Legea nr. 98/ 

2016 privind achizitiile publice, respectiv: 

    a) am respectat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 

b)  nu ma aflu in procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 

activităţii; 

c) nu am comis o abatere profesională gravă care îmi pune în discuţie integritatea; prin abatere 

profesională gravă se înţelege orice abatere comisă de operatorul economic care afectează reputaţia 

profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează 

trucarea licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau 

din culpă gravă; 

d)  nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul 

sau în legătură cu procedura în cauză; 

e)   nu ma aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

f)   nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire, fapt care ar fi condus la o distorsionare a 

concurenţei; 

g) mi-am indeplinit obligaţiile principale în cadrul contractelor de achiziţii publice si de concesiune 

încheiate anterior, fara suportarea de sanctiuni precum încetarea anticipată a contractului, plata de 

daune-interese sau alte sancţiuni comparabile; 

h) conţinutul informaţiilor si documentele justificative transmise la solicitarea autorităţii contractante 

în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi 

selecţie sunt complete si conforme cu realitatea; 

i)  nu am încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţin 

informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de 

atribuire, nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă 

asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a 

respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru către respectivul operator economic. 

De asemenea, declar că la prezenta procedură nu depun două sau mai multe oferte individuale şi/sau 

comune si nu depun ofertă individuală/comună, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte 

oferte, sub sancţiunea excluderii prevazuta de art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 

coroborat cu art. 47 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
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prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 

documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ . 

                                                           (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

    

 

 Data completării ......................            

 

 

Operator economic, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 
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                               FORMULAR  2 

 

 

DECLARAŢIE 

PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE PENTRU 

OFERTANTI INDIVIDUALI/CANDIDATI/OFERTANŢI ASOCIAŢI/ 

SUBCONTRACTANŢI/TERTI SUSTINATORI  

CONFORM ART. 59 SI ART. 60 DIN  

LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE 

 

          

Subsemnatul, …..........................................................................., reprezentant împuternicit al 

….................................................................................................. (denumirea  / numele şi sediul /adresa 

operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura şi sub 

sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile  prevăzute la art. 59 si 60  din 

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv: 

                - nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de 

supervizare şi/sau nu am acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până 

la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul 

autorităţii contractante, conform Anexei; prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care 

exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi 

conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală; 

                - nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului 

persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii 

comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, conform Anexei. 

           Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 

documente doveditoare de care dispun. 

     Data completării …..........                                                   Operator economic, 

                                                                                                …............................. 

                                                                                               (semnătura autorizată) 
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                                                               FORMULAR 3 

.............................................. 

(denumirea/numele ofertant) 

 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

Către .................................................................................................... 

  (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului …………..... 

(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în 

documentaţia mai sus mentionată, să prestăm servicii de paza si participarea la asigurarea  ordinii 
in zona obiectivului, servicii de monitorizarea si alarmare , interventii rapide la 

obiectiv “    la pretul de ..................................................lei., la care se adaugă TVA în valoare 

de .............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) 

 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile sus 

mentionate la standarde ridicate , respectand legislatia in vigoare in domeniu de activitate si in domeniul 

salarizarii personalului. 

 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 

................................................................................... zile (durata în litere şi cifre) şi ea va rămâne 

obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 

4. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită. 

 

 

 

 

 

Data _____/_____/_____ 

                                                       ..............................................................................., 

                                                           (nume, prenume şi semnătură),  

                                                      L.S. 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

....................................... (denumirea/numele operatorului economic) 

 

 

 

                                                                                          


