
CAIET DE SARCINI

Obiectul prezentului Caiet de sarcini, il constituie achizi(ionarea de servicii de reparalie Si tntrelinere calculatoare,
imprimante, copiatoare,faxari precum qi remedierea defecfiunilor aplrute in infrastructura IT aparfin6nd D.J.S.T. Valcea,
existente la urmatoarele adrese:

- Sala Sporturilor Traian (sediul D.J.S.T. Valcea), din strada Nicolae Balceascu, nr.24, Rm. Valcea;
- Baza Turistica Valcea, din strada Nicolae Balceascu, nr.28, Rm.Valcea;
- Centrul de Agrement Cozia, strada Calea lui Traian, nr.579, Calimanesti - Cozia;
- Centrul de Agrement Caciulata, strada Neagoe Basarab, nr. 5lA, Calimanesti - Caciulata.

Prezentul caiet de sarcini cuprinde ca CERINTE MINIME OBLIGATORII PENTRU OFERTANT urmStoarele:
l. Laprezenta achizilie direct[ de servicii se admite depunerea de oferte pentru efectuarea service - ului la tehnica de calcul [a

servicii solicitate conform Tabelului 1, cuprins in acestd documentatie;
2. Oferta tehnicl va cuprinde obligatoriu urmdtoarele:

- Posibilitate de anunfare a defectiunilor gi solicitarilor pentru intervenfie prin telefon, cu posibilitate de ffansmitere SMS pe

telefonul mobil al responsabilului unit6tii prestatoarel
- Timp de r6spuns la solicitare - max. 2 ore de la notificarea telefonicS, prin e-mail etc., la defecliunile urgente qi 6 ore la
defecliunile ordinare, la sediul prestatorului a reclamaliei beneficiarului. Beneficiarul va stabili care defecliune este urgentA
sau ordinard;

- Reparaliile se vor efectua in termenul cel mai scurt posibil din punct de vedere tehnic;
- Repara(ia sd se facd la sediul beneficiarului, sau dacd se impune, la firma prestatoare;
- Transportul echipamentelor se va face cu mijloacele auto ale firmei prestatoare;
- Lista cu principalele piese de schimb, componente gi consumabile cu prelurile aferente;
- Piesele ce vor fi folosite vor fi originale sau agreate de producltorul echipamentului.
Pentru inlocuirea de piese sau achizilionarea de soft (ex. antivirus) se va face o ofertl tehnicd qi hnanciarl din partea

prestatorului, iar achizitorul va decide dacd achizilia o face de la prestator sau de la altd firm6 in funclie de oferta cu cel mai mic
pre{. In cazul in care componentele defecte sunt achizilionate de la un alt furnizor, prestatorul are obliga{ia de a le verifica, monta si
pune in funcliune. inlocuirea acestora se va efectua doar cu acordul achizitorului.

Oferta tehnicd trebuie sd aib[ in vedere urmdtoarele operafii generale pentru interventii:
L Revizie tehnicl - RT, efectuatd anual

PENTRU CALCULATOARE
-aspirare componente din interiorul carcaselor, in mod special a ventilatoarelor de pe sursele de alimentare, procesoare gi plSci
video;
-verificare pozi(ie module de memorie in socluri;
-curf,tire cu ajutorul CD-urilor de curdtire a echipamentelor magneto-optice;
-verificare existen{6 virugi, devirusare, scanare virusi, update antivirus, dac6 este cazul;
-verificare actualiziri automate de securitate (antivirus pentru serverele care au licentE antivirus gi upgrade sistem de operare) ;

-verificare sistem de operare;
-optimizare regimului de funclionare a PC-urilor prin dezactivarea unor programe rezidente in memoriea calculatorului gi care nu
mai sunt folosite;
-verificare HDD cu defragmentare atunci c6nd este cazul;
Interven{ii la cerere:
-reparalii hardware pentru defectele ap6rute in exploatarea calculatoarelor, prin inlocuirea componentelor defecte;
-transfer de date in cazul inlocuirii anumitor componente defecte ale calculatoarelor care presupun intervenlii asupra datelor de pe
HDD;
-repardri, reinstaldri gi reconfigurdri de sisteme de operare qi de software debazd in cazul achiziliei unor noi versiuni sau in cazul
apariliei unor defecte (executantul nu este responsabiI de buna funcfionare a software-ului de aplicalie instalat pe echipamentele din
cadrul contractului);
- toate operafiile care se executi gi in cazul reviziilor anuale;
- constatarea anomaliilor in funclionare (dacd este cazul);
- verificarea gi consolidarea cablurilor de legatur[ qi a contactelor electrice;
- verificarea conectlrii la instalalia de imp6m0ntare;
PENTRU SISTEMELE DE CALCUL
-instalare qi suport hardware;
-service primar pentru mentenan!6 hardware;
-cur6tare de praf;
-instalare memorii, HDD,surse,etc. ;
-diagnosticare componente hardware;
PENTRU PERIFERICE
-curifirea periodicd a componentelor imprimantelor prin aspirare gi stergere;


