
Direcția de Asistență Socială Brașov, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Panselelor nr.23, tel:368-

469995, fax. 0368-464083, vă invită să depuneți ofertă până în data de 26.04.2021, ora 14, în vederea 

achiziției directe de servicii de telefonie mobilă pentru un grup de 42 de utilizatori, conform cerinţelor 

prevăzute în  caietul de sarcini, anexat prezentei invitaţii.  

          Preţul ofertei va fi prezentat în euro. Prețul abonamentului de grup exprimat în lei la cursul euro  

din data semnării contractului, va rămâne neschimbat pe tot parcursul derulării contractului. 

Criteriul de atribuire va fi preţul cel mai scăzut/total achiziţie.  

Va fi declarată câştigătoare oferta care are preţul cel mai scăzut/total achiziţie. 

Achiziţia se va finaliza prin încheierea unui contract valabil până la data de 31.12.2021. Autoritatea 

contractantă îşi rezervă dreptul de a suplimenta serviciile, în limita existenţei resurselor financiare pentru 

perioada 01.01.2022- 30.04.2022. 

Vă informăm că oferta desemnată câştigătoare va fi accesată în  catalogul electronic SEAP. 

Plata se va face în termen de 30 de zile de la data primiri facturii, în cont deschis la Trezorerie.   

Oferta  poate fi transmisă prin email: achizitii@dasbv.ro. 

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0746-217984. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  BRAŞOV 

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV 

Str.Panselelor, nr. 23, Braşov, cod poștal 500419 

Tel +40-0368-469995, +40-368-465415,Fax: 0368-464083 

www.dasbv.ro, dasbv@dasbv.ro 

Operator de date cu caracter personal nr.10326 

Birou Achiziții Publice, Aprovizionare                                             Ind. dos.: 3B 

                                                                                                 Nr. înregistrare:37201/20.04.2021 
_______________________________________________________________________________________ 

 

CAIET DE SARCINI 

 

Cap.1. Obiectul contractului 

Art.1. Achiziția directă va avea loc pentru selectarea în condiţii de concurenţă a unui contractant, 

persoană juridică, care să furnizeze servicii de telefonie mobilă pentru Direcţia de Asistență Socială 

Brașov. 

           Cap.2. Scopul contractului 

Art.2. Firma contractantă trebuie să asigure servicii de telefonie mobilă, abonament de grup (42 

utilizatori), conform cerinţelor prevăzute în prezentul caiet de sarcini.  

           Cap. 3. Obligaţiile firmei. Condiţii obligatorii 

Art.3. Firma contractantă va asigura: 

-Furnizarea serviciilor de telefonie mobilă pentru servicii de voce; 

-Furnizarea gratuită a 15 buc.aparate telefonice mobile, cu următoarele caracteristici tehnice: 

smartphone, design touch screen, minim 6 inch, acumulator standard Li-Ion cu capacitate minim 3200 

mAh,  memorie internă minim 16 GB, memorie RAM minim 2 GB, culoare: Negru/Gri; 

-Portabilitatea gratuită a numerelor de telefon existente (40), în situația schimbării operatorului de 

telefonie mobilă începând cu 01.05.2021 ora 0.00. 

-Un program/acces gratuit la dispoziția autorității contractante care să permită monitorizarea 

consumurilor de impulsuri/minute pentru fiecare număr de telefon.  

-Se va asigura gratuit eliberarea facturilor detaliate. 

-Se va asigura conectarea gratuită la solicitarea autorității contractante, la serviciul roaming. Nu se vor 

percepe taxe de deschidere și nu se va solicita constituirea de depozite în lei sau valută pentru acest 

serviciu. 

Nu se acceptă oferte alternative.   

           Cap.4. Prezentarea ofertei 

Art.4.Ofertantul va elabora oferta financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate 

cu privire la preţ, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de 

achiziţie publică. Oferta de preţ va prezenta valoarea lunară a  abonamentului de grup (42 utilizatori) și 

va cuprinde: 

- mențiunea nelimitat (minute, internet, sms-uri) pentru 2 utilizatori;  

- un număr minim de 20.000 de minute naţionale fix/mobil la nivel de grup, minute și sms-uri nelimitate 

în rețea pentru ceilalți 40 de utilizatori; 

- un număr minim de 1000 sms-uri naționale la nivel de grup pentru toți 40 de utilizatori ; 

- un număr de minim 150 minute internaționale/sim pentru alți 2 utilizatori din cei 40. 

Preţul ofertei va fi prezentat în euro. Prețul abonamentului de grup exprimat în lei la cursul euro  din data 

semnării contractului, va rămâne neschimbat pe tot parcursul derulării contractului. 

Ofertantul va asigura și va garanta aria de acoperire a rețelei și a semnalului aparatelor telefonice pe 

întreg teritoriul României la intensitate optimă. 

Cap. 5. Evaluarea ofertei 

http://www.dasbv.ro/
mailto:dasbv@dasbv.


Art. 5. Criteriul de evaluare a ofertei va fi preţul cel mai scăzut/total achiziţie. În cazul în care există 

două sau mai multe oferte cu același preț, departajarea ofertelor se va face în funcție de prețul cel mai 

scăzut după reofertare. 

Plata serviciilor se va face în termen de 30 zile de la emitera facturii, în cont deschis la Trezorerie.   

  Cap. 6. Durata contractului 

Art.6. Durata contractului de achiziţie publică: 01.05.2021 - 31.12.2021.  

Art.7. Direcţia de Asistență Socială Brașov îşi rezervă dreptul de a suplimenta serviciile de telefonie 

mobilă pentru perioada ianuarie –aprilie 2022, în funcţie de existenţa resurselor financiare.  

În cazul în care operatorul economic desemnat câştigător este înregistrat în SEAP, serviciile vor fi 

achiziţionate  prin intermediul catalogului electronic. 

    Cap.7.Mențiuni speciale 

Achiziția directă este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea 

contractului de achiziție publică este condiționată de alocarea creditelor bugetare cu această 

destinație, semnarea contractului făcându-se cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea 

cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice. Având în 

vedere dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și HG nr. 395/2016 cu modificările 

și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă precizează că va încheia contractul cu 

ofertantul câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin 

alocarea creditelor bugetare cu această destinație. În cazul în care, din diferite motive, creditele 

bugetare nu vor fi alocate, Autoritatea Contractantă, după primirea notificării  cu privire la 

neacordarea finanțării, își rezervă dreptul de a anula procedura de atribuire, în condițiile în care 

nu există o altă sursă de finanțare, în conformitate cu prevederile art. 212 alin. (1) lit.c) teza 2 din 

Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind inposibilă încheierea contractului 

de achiziție publică.  

     Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că Autoritatea Contractantă nu poate fi 

considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, 

indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea Contractantă a fost notificată asupra 

existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea 

condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întrega răspundere în raport cu 

eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă. 

             

 

             Aprobat                                                                                               

Director General Adjunct  

   Luana Mădălina Crăciun 

                                                                                                   

                                                                                                

   

Verificat Șef Birou Achiziții 
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Comisia de elaborare a prezentului caiet de sarcini: 

1.Grigoruţ Alexandru – Consilier achiziții publice 

2.Bianca Bărbier – Inspector 

3.Bogdan Daniela - Inspector 

 

 


