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CAIET DE SARCINI
Privind achiziția de servicii de internet

CPV: 72400000-4 Servicii de internet
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și
prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe bază cărora se elaborează oferta
tehnică si financiară de către ofertant. Cerințele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale ,
nerespectarea acestora ducând la eliminarea ofertei.
AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI cu sediul în str.
Avrig nr.72-74, sector 2, București
I.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Prestarea de servicii de achiziția de servicii de internet
Durata contractului este până la data de 31.12.2018. Contractul va putea fi prelungit prin
act adițional pe o durată de maxim 4 luni în exercițiul bugetar 2019. Contractul va intra în
vigoare începând cu data semnării acestuia.
II.

SCOPUL CONTRACTULUI

Contractul va asigura servicii achiziția de servicii de internet
III. SPECIFICAȚII TEHNICE
Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, prin compartimentul de specialitate,
solicită servicii de INTERNET, pentru următoarele locații (puncte de lucru): 2018
1.
2.
3.
4.
5.

Calea Dudești nr. 104-122, sector 3,
Str. Avrig nr. 72-74, sector 2,
Str. Reconstrucției nr. 6, sector 3,
Str. Pache Protopopescu nr. 39, sector2,
Str. Spiru Haret nr. 14, sector 1.
Serviciile oferite vor include Ip internațional, soluții VPN, servicii de Private Network,
hosting de aplicații, Internet Security, cablare structurată și consultanță pentru
susținerea activităților partenerilor la cele mai înalte nivele.
Legăturile se vor realiza prin fibra optică și vor satisface nevoile instituției privind
transmisia rapidă de date. Conexiunea va asigura securitatea informațiilor transmise,
1

suportul necesar pentru servicii de transmisii de date, voce si aplicații video precum și
orice alte cerințe noi.
CARACTERISTICILE TEHNICE ALE CONEXIUNII
• Conexiune Ethermet pe suport fibră optică;
• Interfața disponibilă: 10/100 Base T FastEthermet;
• Conexiune dedicată exclusiv instituției;
• Posibilitatea alocării instantanee a capacității de acces internet;
• Întârzierea pe rețea (dus – întors între sediul instituției și echipamentul operatorului
de conectare) mai mică de 2 ms.
• Rata de pachete pierdute pe rețea: mai mică de 0,5%;
• Aplicație online de monitorizare a traficului extern 24h/24h, cu posibilitatea de a
vedea traficul în timp real sau pe parcursul unei luni, etc. Prin interfața WEB,
accesibilă 24/24h;
• Service Level Agreement – SLA de 99,5% garantat contractual.
VALORI DE TRAFIC
•
•
•
•

Acces internațional : 100Mbps;
Acces metropolitan : maxim 100Mbps,
Transfer între sediile instituției : 100Mbps,
Rețeaua internă are un nr. de aprox. 70 de stații de lucru cu acces la internet.

•

SERVICII CONEXE
16 adrese IP routabile în internet, gratuit.

OFERTA FINANCIARĂ
Pentru servicii de internet, valoarea maxim estimată în contract este de 30.000lei fără
TVA pentru 12 luni (2.500 lei fără TVA lunar).
Prețul ofertat va rămâne nemodificat pe toată durata de derulare a contractului, ( perioada
01.04.2018 – 31.12.2018 ), respectiv perioada de prelungire prin acte adiționale în anul 2019,
dar nu mai mult de 4 luni.
PROCEDURA APLICATĂ: ACHIZIȚIE DIRECTĂ
CRITERIU DE ATRIBUIRE – PREŢUL CEL MAI SCĂZUT

.
Firmele vor depune la sediul autorității contractante (Registratură) în plic sigilat la
data comunicată în ANUNȚUL PUBLICITAR, propunerea tehnică și propunerea financiară,
precum și documente originale/în copie conform cu originalul:
Propunerea financiară se va prezenta sub forma de Preț exprimat în lei/abonament fără
TVA. Nu se acceptă oferta financiară alternativă.
Propunerea tehnică va fi elaborată conform cerințelor cuprinse în Caietul de sarcini .
Documentația de atribuire va cuprinde și :
•
•
•
•

Fișa de informații generale (date despre firmă);
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului;
Forma de înregistrare fiscală;
Lipsa unui/unor documente din cele enumerate mai sus poate duce la respingerea
ofertei ca neconformă.
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Ofertanţii au obligativitatea să facă dovada îndeplinirii cerinţelor tehnice din
caietul de sarcini; în caz contrar oferta este respinsă ca fiind neconformă.
Durata contractului: 01.04.2018 - 31.12.2018, (9 luni) cu posibilitate de prelungire maxim
4 luni în exercițiul bugetar al anului 2019.
Lipsa unui/unor documente din cele enumerate mai sus poate duce la respingerea
ofertei ca neconformă.
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