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SPECIFICAȚII TEHNICE 
pentru furnizare/servicii/lucrări 

 
 

1. Autoritatea contractanta: Instituţia Prefectului - Judeţul Iaşi, str. Anastasie Panu, 
nr. 60 tel. 0232-235.400, fax 0232-211.312, e-mail: contact@prefecturaiasi.ro. 

2. Obiectul achiziţiei este reprezentat de atribuirea unui contract de prestări servicii. 
3. Descrierea Bunului/Serviciului/Lucrarii ce urmeaza a fi achizitionat (parametri 

tehnici, economici, alte informații specifice). 
 

 Referitor la Obiectul principal al contractului: 
 Obiectul contractului îl constituie realizarea de către Executant a lucrărilor de 
verificări, revizii şi reparaţii postgaranţie la sistemele aflate în exploatarea Beneficiarului, cu 
scopul asigurării unei bune funcţionări a acestora pe durata exploatării lor.  
 Sistemele ce fac parte din acest contract sunt: 

- sistem acces auto cu barieră – 2 buc., 
- sistem TVCI (2 DVR, 17 camere video)– 1 buc., 
- sistemului de detecţie şi alarmare incendiu 1 buc. 

 
4. Activitaţi ce revin furnizorului de bunuri/prestatorului de servicii/executantului de 

lucrari: 
- verificări lunare stabilite de părţile contractante, intervenții și reparații la solicitarea 
Beneficiarului, pentru asigurarea funcţionării permanente a sistemului la parametri proiectaţi; 
- intervenţii în regim de urgenţă, în cazul apariţiei oricărui defect care afectează 
funcţionarea corespunzătoare a sistemului; 
- reparaţii ale sistemului în cazul când se constată defecţiunea, componentele, 
echipamentele și materialele necesare fiind puse la dispoziție de către Beneficiar; 
- să întocmească un proces verbal de verificare după efectuarea acesteia. Pentru 
fiecare sistem se întocmeşte PV separat şi se revizionează separat; 
- să intervină în 24 de ore de la solicitarea telefonică, prin email sau în scris (fax) a 
Beneficiarului; 
- să analizeze şi să stabilească cauza defectului, ţinând cont de durata medie de 
funcţionare a echipamentelor de securitate şi să informeze Beneficiarul asupra stării 
sistemului şi unde este cazul să propună o schimbare de soluţie; 
- să emită lunar factura fiscală pentru prestaţia de service post garanţie şi, când este 
cazul, să întocmească devizul de lucrări şi factura fiscală. 
 Consumabilele (acumulatori, baterii, transformatoare, etc.) se vor schimba când este 
nevoie, materialele fiind puse la dispoziție de către Beneficiar. 
 Orice modificare a sistemului se poate executa doar pe bază de comandă în cadrul 
acestui contract, materialele și echipamente fiind puse la dispoziție de către Beneficiar. 
 Executantul are obligaţia de a păstra confidenţialitatea cu privire la informaţiile ce se 
regăsesc stocate pe echipamentul informatic. 

 



5. Activitaţi ce revin autoritaţii contractante: Instituţia Prefectului - Judeţul Iaşi: 
Să asigure accesul reprezentanților Executantului la sistemele care fac parte din 

contract în vederea îndeplinirii de către aceștia a activităților contractate. 
Să anunțe Executantul telefonic, prin email sau în scris (fax) în cazul în care sunt 

necesare intervenții din partea acestuia (altele decât verificările trimestriale). 
Să pună la dispoziția Executantului materialele și echipamentele necesare în vederea 

îndeplinirii activităților contractate. 
Să achite facturile fiscale emise de către Executant, în conformitate cu activitățile 

prestate. 
 
6. Termene de execuţie / predare-primire. 

 Executantul trebuie să intervină în 24 de ore de la solicitarea telefonică, prin email 
sau în scris (fax) a Beneficiarului, iar, în cazul unor urgențe, în maxim 3 ore de la solicitarea 
de către Beneficiar prin unul din mijloacele menționate anterior. 
 

7. Condiţii minime care trebuie sa le îndeplinesca operatorii economici ofertanţi -nu 
dacă este cazul. 

 
8. Aspecte finale 

 

 Referitor la preţul contractului: 

 În valoarea totală a contractului se include contravaloarea verificărilor periodice 
(trimestrial), stabilite de părţile contractante, și intervențiile la solicitarea Beneficiarului, astfel 
încât sistemul să funcţionaze permanent, precum şi a materialelor consumabile utilizate de 
Executant pentru realizarea prestaţiei de service (spray, piuliţe, cleme etc.), manopera 
pentru materialele consumabile şi transportul până la sediul Beneficiarului. 
 Orice intervenţie efectuată suplimentar pentru remedierea unor defecţiuni ce nu fac 
obiectul prezentului contract se facturează separat, pe bază de situaţie de lucrări aprobată 
de Beneficiar prin reprezentanţii săi legali. 
 În cazul echipamentelor aflate în garanţie, reparaţiile se efectuează fără decontare. 
 Valoarea totală a contractului este dată de suma totală a facturilor emise de furnizor 
pe bază de deviz de lucrări şi aprobate de beneficiar în urma transmiterii solicitărilor pentru 
intervenţii. 
 

 Referitor la durata contractului: 

 Durata prezentului contract: de la data semnării contractului până la 31.12.2019. 
 

 Referitor la locul de desfăşurare a lucrărilor: 
 Activităţile de service, întreţinere, reparație şi revizie se desfăşoară la sediul 
Beneficiarului. 
 În cazul intervenţiilor complexe care necesită aparatură specifică de laborator sau în 
cazul în care Beneficiarul nu asigură condiţiile minime de desfăşurare a lucrărilor (un birou de 
lucru) echipamentele vor fi deplasate la sediul Executantului pe costurile Executantului. 
 

 Referitor la garanţia pentru lucrări şi piese de schimb: 
 Executantul asigură o garanţie de bună funcţionare de minim 12 luni pentru lucrările 
efectuate şi pentru componentele înlocuite, de la data includerii lor în configuraţia unui 
echipament. 

 


