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I Servicii de telefonie mobila
Condiţii referitoare la^ contract^
Autoritatea contractanta invita operatorii economici sa acceseze site-ul Consiliului Judeţean Brăila h
lttp://www.portal-braila.ro/dm/portal.nsf, Prima pagina /Consiliul Judeţean Braila/Anunţuri/Anunt p
| ublicitar, de unde pot descarcă documentaţia privind cerinţele achiziţiei. Oferta se va intocmi in con
jformitate cu cerinţele impuse in Caietul de sarcini. Valoarea estimata este de 756,30 lei fara TVA/Iu
I na x 24 luni = 18.151,20 lei fara TVA. Termenul de valabilitate al ofertei: 30 de zile
i

| Ofertantul va depune următoarele documente: - Copie certificat constatator din care să reiasă conc
| ordanţa codului CAEN cu obiectul achiziţiei; - Propunerea tehnica; - Formular de oferta financiara; Centralizatorul de preturi (anexa la oferta financiara); - Declaraţie privind neincadrarea in situaţiile
prevăzute la art. 164,165 si 167 din Legea nr. 98/2016;

l Preţul cel mai scăzut

| Termenul limita primire oferte 16.04.2018 ora 14.00. Ofertele vor fi depuse la Registratura General
I a a Consiliului Judeţean Brăila, P-ta Independentei nr. 1, in plic inchis, insotit de Formularul nr. 1 - S
| crisoare de înaintare. Solicitări de clarificări la nr. fax 0239-619044 sau prin e-mail achiziţii.publice©
https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881 /ca/notices/adv-notices/view/100001193
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SEAP
^portal-braila.ro, cu adresa scrisa, pana la data de 12.04.2018 ora 12.00. Răspunsurile la solicitările d I

rK:larificarf^â^i ^o^^
j ofertantul declarat câştigător sa publice valoarea propunerii financiare in catalogul electronic SEAP |
in maxim 2 zile lucratoare, sub denumirea si codul CPV din cadrul prezentului anunţ (in funcţie de a i
cestea se va realiza filtrarea informaţiilor din catalogul SEAP, de către autoritatea contractanta). Fin i
alizarea achiziţiei se va face in SEAP prin intermediul catalogului electronic.I
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CONSILIUL JUDEŢEAN BRĂILA Direcţia
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara

CAIET DE SARCINI
privind achiziţionarea de servicii de telefonie mobila voce si date
Obiectul contractului de achiziţie publica este prestarea de servicii in domeniul telefoniei mobile
voce si date in condiţiile tehnice si performantele precizate in prezentul caiet de sarcini, prin
asigurarea accesului la reţeaua publica de telefonie fixa si mobila. Serviciile de telefonie mobila in
regim de voce vor fi pentru un număr de 15 unităţi SIM si 1 modem de date.
Toate cerinţele sunt minimale şi obligatorii. Dacă caracteristicile minime obligatorii nu sunt
îndeplinite de ofertă, aceasta se descalifică.
Pachetul integrat de servicii ofertat trebuie să includă:
Abonament lunar de grup cu 15 utilizatori cu minute nelimitate, naţionale fixe si mobile
si nelimitat sms naţionale;
3 abonamente Mobile Internet cu trafic inclus de minim 5 GB, 300 minute
internaţionale, 200 unităţi in roaming, 200 MB trafic de internet mobil in roaming;
12 abonamente Internet mobil naţional cu trafic inclus de minim 3 GB, cu
restrictionarea traficului de internet naţional după consumarea resursei alocate in
abonament, 250minute internaţionala, 200 unităţi de roaming, 200 MB trafic de internet
mobil in roaming;
1 modem USB, trafic internet de 5 GB;
Buget alocat pentru achiziţionarea de terminale.
Oferta financiara va include costul abonamentului lunar cu caracteristicile menţionate mai sus,
precum si cotatiile unitare de preţ aferente fiecărui tip de cost in cazul depăşirii consumului si/sau
traficului inclus in abonament, după cum urmează:
Cost per minut convorbiri internaţionale;
Cost traffic adiţional internet după depăşirea pachetului inclus in abonament;

CONDIŢII TEHNICE MINIME OBLIGATORII PENTRU SERVICII DE TELEFONIE MOBILA SI
SERVICII DE INTERNET MOBIL:
Serviciile trebuie sa fie asigurate permanent 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe
an.

-

aria de acoperire a operatorului să fie de minim 90% din suprafaţa teritoriului României;
efectuarea de convorbiri telefonice interne - în reţeaua proprie sau a celorlalţi operatori de
telefonie mobilă sau fixă din România;
contravaloarea cartelelor SIM trebuie inclusa în valoarea abonamentului;
sim-uri de înlocuire gratuite;
se va asigura portarea numerelor de telefon existente fără costuri suplimentare;
se va asigura eliberarea facturilor detaliate, gratuit pe suport de hârtie şi în format electronic;
se va asigura, gratuit, informarea la zi privind costurile si minutele disponibile;
se va asigura accesul permanent la internet simultan cu primirea de apeluri şi SMS-uri;
serviciul de apel în aşteptare şi serviciul de conferinţă;
se va asigura deblocarea gratuită a terminalelor;
se va asigura activarea gratuită a SIM-urilor/terminalelor specifice;
se va asigura conectarea gratuită, precum şi suspendarea gratuită a unui abonament cu
posibilitatea păstrării lui pe o perioadă de cel puţin 3 (trei) luni;
se va asigura înlocuirea gratuită a cartelei în caz de furt, pierdere sau deteriorare;
se va asigura schimbarea gratuită a numărului de apel, la solicitarea reprezentantului desemnat
al Consiliului Judeţean Brăila;

pentru toate serviciile si produsele/echipamentele obiectul acestui contract de achiziţie publică,
prestatorul se obligă să asigure disponibilitatea acestora cu caracter permanent şi sigur, cu timp
de răspuns la sesizare de maximum 6 ore si de remediere in maximum 48 ore, la sediul
beneficiarului;
pentru zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, termenele de răspuns la sesizare şi de
remediere pot fi prelungite la maxim 48 de ore;

DOCUMENTE DE CALIFICARE
Prevederile cuprinse in Caietul de Sarcini, la documente de calificare, fac parte integranta din
documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către
fiecare ofertant propunerea tehnică.
Cerinţele precizate în Caietul de Sarcini sunt considerate ca fiind obligatorii (cerinţe minimale).
Orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luata în
considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ

superior cerinţelor minimale din Caietul de Sarcini, în caz contrar această ofertă va fi descalificată.

> PREŢUL
Preţul va fi exprimat în EUR (fără TVA), cu maxim 2 zecimale, pentru fiecare serviciu in parte,
precum si pentru valoarea totala a contractului. Evaluarea ofertei financiare se va face luându- se în
calcul preţul total al contractului.

>MODALITĂŢI DE PLATA
Plata se va face cu ordin de plata, in termen de maxim 30 de zile de la primirea facturii lunare emise
de prestator. Prestatorul va emite factura in lei la cursul de schimb EUR/leu afişat de BNR valabil la
data emiterii facturii. Penalizările pentru întârzierile la plata sunt de 0,1%/zi din suma de plata
rămasa neachitata.

>INFORMAŢII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE
OBLIGATORII Clauzele contractuale obligatorii detaliate in prezentul document pe care
ofertantul se obliga a si le asuma la data semnării contractului sunt cele cu privire la:
obiectul contractului;
•preţul;
•perioada de valabilitate a ofertei;
•modalitatea de plata;
•durata contractului.

Iniţiere PE SEAP la descriere

CONSILIUL JUDEŢEAN BRĂILA
Cerinţe minime
privind achiziţionarea de servicii de telefonie mobila voce si date
Obiectul contractului de achiziţie publica este prestarea de servicii in domeniul telefoniei mobile vc
si date in condiţiile tehnice si performantele precizate mai jos, prin asigurarea accesului la reţeaua publica de
telefonie fixa si mobila. Serviciile de telefonie mobila in regim de voce vor fi pentru un număr de 15 unităţi SIN
1 modem de date.

Toate cerinţele sunt minimale şi obligatorii. Dacă caracteristicile minime obligatorii nu sunt îndeplit
de ofertă, aceasta se descalifică.
Pachetul integrat de servicii ofertat trebuie să includă:

MODALITĂŢI DE PLATA

Plata se va face cu ordin de plata, in termen de maxim 30 de zile de la primirea facturii lunare emise
prestator. Prestatorul va emite factura in lei la cursul de schimb EUR/leu afişat de BNR valabil la data emiterii
facturii. Penalizările pentru întârzierile la plata sunt de 0,1%/zi din suma de plata rămasa neachitata.

DENUMIRE
SERVICII DE COMUNICAŢII ELECTRONICE DE VOCE (15 SIM-uri) SI COMUNICAŢII ELECTRONIC
DE DATE
DESCRIERE

Va solicitam oferta dvs. de preţ, in vederea încheierii unui contract de servicii după cum urmează:
Pachetul integrat de servicii ofertat trebuie sa includă:
•Abonament lunar de grup cu 15 utilizatori cu minute nelimitate, naţionale fixe si mobile si nelimitat s
naţionale;
3 abonamente Mobile Internet cu trafic inclus de minim 5 GB, 300 minute internaţionale, 200 unitat
roaming, 200 MB trafic de internet mobil in roaming;
12 abonamente Internet mobil naţional cu trafic inclus de minim 3 GB, cu restrictionarea traficului
internet naţional după consumarea resursei alocate in abonament, 250 minute internaţionale, 200 uni
de roaming, 200 MB trafic de internet mobil in roaming;
1 modem USB, trafic internet de 5 GB;
•Buget alocat pentru achiziţionarea de terminale.
Toate cerinţele sunt minimale si obligatorii.

LIVRARE
la sediul beneficiarului conform contractului

PLATA

Plata se va face lunar, prin ordin de plata, in termen de 30 de zile de la primirea facturii.

Dir
D

FORMULAR nr. 1

OPERATORUL ECONOMICînregistrat la sediul autorităţii contractante
nr.dataora

(denumire /sediu)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului de publicitate nr.din, privind
achiziţia directă ce are ca obiect(denumirea
achiziţiei publice),

noi

(denumirea/numele

operatorului

economic),adresa,
telefon/fax/e-mail
vă transmitem alăturat pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând în original
oferta.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completăriiCu stimă,
Operator economic,

(semnătura autorizată)

FORMULAR nr. 2

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164,165 si 167
din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul,reprezentant împuternicit al(denumirea

operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al
candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de
achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în nici una din
situaţiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în flecare detaliu şi
înţeleg că 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)

FORMULAR nr. 3
(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ
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 menţionată, să prestăm
(denumirea serviciului)
pentru suma de
lei fara TVA (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)
reprezentândeuro fara TVA platibilă după recepţia serviciilor.
2.Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile din
anexă, în termenulsolicitat de autoritatea contractantă, (se va indica anexa la formular)
3.Ne

angajăm

să

respectiv până la data de

menţinem

această ofertă valabilă
pentru
o durată de
zile (durata în litere şi cifre)
(ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi

acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4.Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
5.Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar „alternativăTaltă ofertă".
|X| nu depunem ofertă alternativă.
6.Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
7.înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.

Data/

/

(nume, prenume şi semnătură),
LS.

în calitate de

legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
(denumirea/numele operatorului economic)

(denumirea/numele ofertant)

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA
pentru

Servicii de telefonie mobila

1. CENTRALIZATOR DE PREŢURI
Denumire
serviciu

Nr.
crt.

Detalii

Preţ
pachet/luna
EURO fara

Preţ pachet/
luna x 24 luni
EURO fara

TVA

TVA

TVA
4

3

2

1

0

Preţ
serviciu/luna
EURO fara

Abonament lunar de grup cu 15
utilizatori cu minute nelimitate,
naţionale fixe si mobile si
nelimitat sms naţionale
3 abonamente Mobile Internet
cu trafic inclus de minim 5 GB,
300 minute internaţionale, 200
unităţi de roaming, 200 MB
trafic de internet mobil in
Pachet integrat
de servicii

1

ofertat ce

include

roaming

12 abonamente Internet mobil
naţional cu trafic inclus de
minim 3 GB, cu restrictionarea
traficului de internet naţional
după consumarea resursei

alocate in abonament, 250
minute internaţionale, 200
unităţi de roaming, 200 MB
trafic de internet mobil in
roaming

1 modem USB, trafic internet de

5GB
TOTAL
2. Costuri aferente depăşirii consumului si/sau traficului inclus in abonament
Nr.

U.M.

Tip cost

Preţ EURO fara

crt.

1

Cost per minut convorbiri internaţionale
Cost tarif adiţional internet după depăşirea

2

pachetului inclus

minut

1MB

(Preturile vor fi exprimate in EURO, cu 2 zecimale)
Cursul de schimb valutar BNR la data de 03.04.2018,1 euro = 4,6585 lei
Preţul TOTAL lei fara TVA ofertat va fi inscris in formularul de oferta.
3. Buget alocat pentru achiziţia de terminaleEURO fara TVA

(semnătura autorizată)
LS.

TVA

