
ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANTA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
SERVICIUL ADMINISTRATIV TEHNICO ECONOMIC
NR. 84764/03.07.2017

Aprob,
PRIMAR,

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

DECEBAL FĂGĂDĂU

CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea de telefoane mobile necesare desfășurării
activității angajaților din Primăria municipiului Constanța

CAP. I. OBIECTUL ACHIZIȚIEI. COD CPV

Îl constituie furnizarea de telefoane mobile necesare desfășurării activității
angajaților din Primăria municipiului Constanța  pe bază de comandă unică cu livrare la
sediul beneficiarului.

Cod CPV-32250000-0

CAP. II. BENEFICIARUL  ACHIZIȚIEI

Municipiul Constanța- Bd. Tomis, nr. 51, Constanța

CAP.III. CANTITATEA NECESARĂ

Nr.
Crt.

Denumire produs Cantitate

1. Telefon mobil smartphone tip 1 11 buc.
2. Telefon mobil  smartphone tip 2 126 buc.

CAP. IV. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: preţul cel mai scăzut

CAP. V. CONDIȚII  TEHNICE

CERINȚE  TEHNICE MINIMALE

Produsele să fie de tipul celor solicitate, sa fie de bună calitate și sigilate (în caz
contrar ele vor fi returnate). În această situație furnizorul are obligația să le
înlocuiască fără plată suplimentară în cel mult 24 ore, în caz contrar se va considera
ca produsele au fost furnizate cu întârziere.

Telefonul mobil se consideră, conform legii, produs de folosință îndelungată.



Prin produs de folosință îndelungată se înțelege un produs tehnic complex,
constituit din piese și subansambluri, proiectat și construit pentru a putea fi utilizat
pe durata de funcționare și asupra căruia se pot efectua reparații sau activități de
întreținere.

Astfel la comercializarea telefonului mobil vânzătorul/furnizorul este obligat să
elibereze consumatorului/beneficiarului toate documentele necesare și anume:
instrucțiuni de utilizare sau cartea tehnică în limba română, certificat de garanție ,
factura fiscală etc.

Potrivit Ordonanței nr. 9/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.
449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, furnizorul are
obligația de a emite beneficiarului/consumatorului garanția comercială dar și
garanția legală de conformitate.

Termenul de garanție al produselor va fi de minimum 2 ani.
Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade de

timp de maximum 15 zile calendaristice de la data la care beneficiarul a adus la
cunoștința vânzătorului/furnizorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat
produsul vânzătorului/furnizorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui
document de predare-preluare.

Certificatul de garanție, emis pe baza garanției comerciale, trebuie să precizeze
elementele de identificare a produsului, termenul de garanție, durata medie de
utilizare, modalitățile de asigurare a garanției - reparare, înlocuire și termenul de
realizare a acestora, inclusiv denumirea și adresa vânzătorului și ale unității
specializate de service.

Telefoanele mobile care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de
garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data
preschimbării produsului.

Furnizorul are obligația de a asigura transportul produselor la sediul
beneficiarului în bune condiții fără plată suplimentară;
Preturile unitare  de achiziție a produselor, prevazute în oferta, nu se modifica pe
durata valabilității comenzii;
Produsele sa fie furnizate cu ambalajele nedeteriorate.

CONDIȚIILE  MINIME DIN PUNCT DE VEDERE CALITATIV SUNT :

TELEFON MOBIL TIP 1

Denumire produs Caracteristici

Telefon mobil smartphone Retea 4G 3(1800), 8(900), 20(800)
MHz
Dual Sim Da
SIM Micro / Nano
Tip ecran IPS-LCD
Dimensiune ecran (inch) min5
Rezolutie ecran (pixeli) min. 720 x
1280
Multitouch Da
Difuzor Da
Memorie interna (GB) min. 16
Memorie RAM (GB) 2
Slot card microSD
Capacitate card memorie (GB)
min.128
Viteza date HSPA, LTE
Rezolutie  cameră(Mp) min. 13



Blitz Da
FocusAutofocus / Touchfocus
Camera secundara (Mp)5
Facilitati Geo-tagging, face and
smile detection, panorama, HDR
Procesor
Tip procesor Octa Core
Frecventa (GHz) 1.2
Sistem de operare Android
Tip baterie Li-Ion
Capacitate baterie (mAh) min. 2200
Culoare Negru

TELEFON MOBIL TIP 2

Denumire produs Caracteristici

Telefon mobil smartphone Retea 4G LTE band 1(2100), 3(1800),
7(2600), 8(900), 20(800) MHz
Dual Sim Da
SIM Micro
Tip ecran IPS LCD capacitive
touchscreen
Dimensiune ecran (inch) min.5
Rezolutie ecran (pixeli) min. 720 x
1280
Multitouch Da
Tip alerta Vibratie, MP3, WAV
ringtones
Memorie interna (GB) min. 16
Memorie RAM (Gb) min. 2
Slot card microSD
Capacitate card memorie (GB) min 32
GPRS Da
EDGE Da
Viteza date HSPA, LTE
Rezolutie (Mp) min.8
Blitz LED flash
FocusAutofocus
Camera secundara DA
Tip procesor Quad core
Sistem de operare Android
Tip baterie Li-Polymer
Capacitate baterie (mAh) min.2200

CAP. VI. TERMENUL ȘI  MODALITATEA DE LIVRAREA  A PRODUSELOR

Furnizorul va livra produsele la sediul Primăriei municipiului Constanța,
Bdul.Tomis nr. 51.

Livrarea produselor se va face  pe baza de comandă fermă  transmisă
furnizorului de către beneficiar.

Produsele din caietul de sarcini vor fi achiziționate  în funcție de necesități (dar
în limita bugetului alocat).



Livrarea produselor se va face în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea
comenzii ferme  emise de către beneficiar.

CAP.VII. RECEPȚIA ȘI VERIFICAREA PRODUSELOR

Recepția produselor se va face la livrarea produselor, în prezența
furnizorului, la sediul beneficiarului, prin încheierea unui proces - verbal de recepție
semnat, fără obiecțiuni, de către ambele părți.

Beneficiarul prin reprezentantul său, are dreptul de a inspecta și/sau de a
testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din caietul de
sarcini.

Dacă vreunul dintre produsele inspectate sau testate nu corespunde
specificațiilor, beneficiarul are dreptul sa-l respingă, iar furnizorul are obligația, fără a
modifica prețul, de a înlocui produsele refuzate  în termen de 24 ore.

Transportul produselor, inclusiv transportul produselor defecte sau neconforme
se va executa de către furnizor fără plata suplimentară.

CAP. IX. MODALITATEA  DE  PLATĂ

Decontarea facturilor se va face în termen de 15 zile de la înregistrare la sediul
Primăriei municipiului Constanța, pe baza de comandă, a procesului verbal de recepţie
și a situației de plată, în limita disponibilităților bugetare.

CAP. X. PENALITĂȚI

În cazul neonorării comenzii în termenul prevăzut în comandă, şi în caietul de
sarcini, furnizorul  va fi penalizat cu maxim 0,03 % pentru fiecare zi de întârziere din
valoarea comenzii.

CAP. XI . MODALITATEA DE ÎNTOCMIRE  A OFERTEI FINANCIARE

Oferta va fi prezentată în prețuri unitare  lei fără TVA si la valoare totală lei cu
TVA, care va fi evidențiată distinct.

Oferta financiară va fi întocmită după cum urmează:

NR.
CRT. DENUMIRE PRODUS UM CANTITATE

PU
(LEI FARA

TVA)

VALOARE
LEI (FARA TVA)

1 Telefon mobil smartphone
tip 1 Buc. 11

2 Telefon mobil smartphone
tip 2 Buc. 126

TOTAL LEI FĂRĂ TVA
TVA
TOTAL LEI CU TVA

CAP. XII. MĂSURI PRIVIND PROTECȚIA MUNCII, PREVENIREA SI
STINGEREA INCENDIILOR, PRECUM ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Furnizorul va respecta toate reglementările legale în vigoare care conțin
prevederi referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului, specifice activităților



în domeniu, prin luarea tuturor măsurilor ce se impun în vederea îndeplinirii obiectului
achiziției, precum şi de protejare a personalului propriu și al beneficiarului.

Furnizorul poate obține informații privind reglementările obligatorii care trebuie
respectate pe parcursul îndeplinirii comenzii referitoare la protecția muncii, PSI si
protecția mediului de la Inspectoratul teritorial de muncă, Inspecția pentru prevenirea
incendiilor, respectiv Agenția pentru protecția mediului.

CAP.XIII. DISPOZIŢII  FINALE

Furnizorul este obligat să-şi ia toate măsurile organizatorice necesare pentru
desfășurarea  în  condiții  optime  a  achiziției de terminale telefonice mobile
smartphone şi să respecte prevederile caietului de sarcini.

În vederea întocmirii ofertei, ofertantul va respecta  prevederile din caietul de
sarcini.
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