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Caietul de sarcini constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza oferta de catre
fiecare dintre ofertanti. Toate cerintele sunt minimale ~i obligatorii. in cazul in care caracteristicile
minime obligatorii nu sunt indeplinite de oferta, aceasta se descalifica.
1.PREZENTAREA AUTORITATII CONTRACT ANTE:

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu, Cod fiscal:5069258, cu sediul in oras Geoagiu, str.
Sanatoriului nr.8, judetul Hunedoara, doreste sa achizitioneze servicii de asistenta, consultanta si
reprezentare juridica , in baza art.3 din Legea nr.51/1995 , privind organizarea si exercitarea profesiei
de avocat.
2.0BIECTIVUL ACHIZITIEI/ SCOPUL CONTRACTULUI:

Prestarea lunara a serviciilor informatice.
Prestarea serviciilor informatice consta in :
- servicii de intretinere, gazduire si actualizare site web pentru Sanatoriul de Pneumoftiziologie
Geoagiu;
- servicii de intretinere si actualizare a serverului de date existent la sediul Sanatoriului de
Pneumoftiziologie Geoagiu;
3.DESCRIEREA ACTIVIT ATII AFERENTE ACHIZITIEI SERVICIILOR:

Raportat la serviciile de intretinere, gazduire si actualizare site web pentru Sanatoriul de
Pneumoftiziologie Geoagiu, potrivit prezentului contract, prestatorul va asigura, concret:
- gazduirea domeniului site-ului sanatoriulgeoagiu.ro;
- configurarea si service-ul pentru serverul de web, de e-mail, a bazelor de date, a serverelor de haze
de date, a limbajelor de programare aferente site-ului gazduit;
- asistenta tehnica pentru utilizarea serviciilor de gazduire a site-urilor web;
- intretinerea si actualizarea periodica si la cererea Autoritatii contractante a website-ului.
Raportat la serviciile de de intretinere si actualizare a serverului de date existent la Sanatoriul de
Pneumoftiziologie Geoagiu, potrivit prezentului contract, prestatorul va asigura, concret:
- servicii de intretinere si actualizare server de date, incluzand procese de backup sau audit pe latura
de securitate, instalare si actualizare de aplicatii sau verificari si scanari impotriva virusilor.
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Prestarea serviciilor se va face la locatia achizitorului de catre un salariat in 2 zile
lucratoare/saptamana sau ori de cate ori beneficiarul solicita. Sarcinile care se pot realiza prin
asistenta si suport tehnic de la distanta, vor fi executate astfel.
Ofertantul va asigura functionarea continua a serverului pe care va fi gasit site-ul, cu exceptia
unor intervale de maxim 10 min./zi, cand acesta poate intrerupe functionarea serverului web
pentru reconfigurare.
Ofertantul va a avea dreptul de a sterge orice informatii introduse de achizitor pe server, care
ar putea afecta buna functionare a acestuia sau ar putea duce la interuperea functionarii acestui
server, dupa informarea si consultarea in prealabil cu reprezentatul din partea Autoritatii
contractante.
Ofertantul isi asuma raspunderea pentru existenta oricaror repercusiuni care ar putea surveni
ca urmare a neindepliniri/indeplinirii defectuoase a obligatiilor ce ii revin, cu conditia ca
acestea sa survina din culpa sa exclusiva, sarcina dovedirii acesteia incumband beneficiarului.
De asemenea, ofertantul se exonereaza de raspundere pentru intreruperea serviciilor sale,
rezultate din cauze care exced controlului sau, si pentru pagube pe care Autoritatea
contractanta le-ar suferi cu aceasta ocazie.
Ofertantul este pe deplin responsabil pentru serviciile prestate cat si de calificarea personalului
folosit in realizarea obiectului contractului.

4.DURATA CONTRACTULUI
Durata de prestare a serviciilor ce fac obiectul contractului este pana la data de 31.12.2018
5.MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI
Oferta tehnica:
- o descriere a metodologiei ~i a planului de lucru conceput;
- activitatile ~i sarcinile concrete incredintate persoanei implicate in indeplinirea contractului
~i graficul de timp prevazut pentru indeplinirea activitatilor.
- alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii
tehnice.
Oferta financiara:
Se va descrie oferta de pret cu tariful lunar aferent fara TVA.

6.CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLIC.A:
Pretul eel mai scazut.
7.CERINTE GENERALE CU PRIVIRE LA PRESTAREA SERVICIILOR:
Serviciile ce fac obiectul contractului vor fi asigurate pe toata durata contractului, respectiv
incepand cu data semnarii contractului si pana la data finalizarii acestuia.
Prestatorul are obligatia de a garanta ca serviciul prestat este eel solicitat ~i corespunde tuturor
normelor legale in vigoare referitoare la serviciile solicitate.
Prestatorul va asigura prestarea serviciilor cu promptitudine ~i in conditii corespunzatoare. Nu
se vor accepta prestari de servicii care se prezinta neconform cu serviciul solicitat ~i se va acorda
asistenta pentru serviciile prestate.
8.MODALITATI DE PLATA:
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Plata facturilor reprezentand contravaloarea serviciilor prestate se realizeaza de catre
autoritatea contractanta 'in baza documentelor justificative,cu respectarea prevederilor legale In
vigoare la data respectiva, inclusiv O.U.G. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 ~i
reglementarea unor masuri financiar-fiscale, cu modificarile ~i completarile ulterioare, in termen de
60 de zile de la emiterea facturii.
9.CERINTE MINIME OBLIGATORII
Prestarea serviciilor se face Serviciile mentionate la pct. 3 se presteaza atat la sediul
achizitorului, in baza solicitarii scrise a achizitorului;
Prestatorul are obligatia sa intocmeasca un raport de activitate lunar m care va detalia
serviciile prestate.
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