
 

  CAIET DE SARCINI 
pentru achiziţia  de “ Servicii de televiziune prin cablu”  

cod CPV 92232000-6 

 

 
 

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, 

care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care 

propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din 

Caietul de sarcini.  Ofertarea de servicii cu caracteristici inferioare celor prevăzute în Caietul de 

sarcini atrage descalificarea ofertantului. 

 

1.OBIECTUL ACHIZITIEI 

„ Servicii de televiziune prin cablu cod CPV 92232000-6 

2.TIPURI, CANTITATI, TERMENE  

 

Nr. 

crt.  
Denumire servicii  

Număr minim 

estimat de 

utilizatori  

1.  
Servicii de televiziune prin 

cablu  
36 

 

Serviciile vor fi prestate în perioada 01.04.2017 – 31.12.2017. 

 

3.CERINŢE TEHNICE MINIME OBLIGATORII 

 

 

1. serviciile vor fi furnizate pe suport fibră optică la sediul autorităţii contractante;  

2. furnizorul va asigura infrastructura de fibră optică necesară transportului precum şi 

echipamentele active/pasive aferente;  

3. furnizorul va asigura infrastructura necesară (fibră optică, cablu coaxial, amplificatoare, splitere, 

conectori, etc.) necesare transportului şi distribuţiei în sediul unităţii contractante, după cum 

urmează: 

o clădire A- pentru un număr de minim 15 abonati;  

o clădire B- pentru un număr de minim 6 abonati;  

o clădire C- pentru un număr de minim 5 abonati;  

o clădire D- pentru un număr de minim 5 abonati;  

o clădire E- pentru un număr de minim 5 abonati;  

 

                  *** dispunerea clădirilor şi distanţele dintre acestea sunt indicate în Anexa nr.1. 

4. serviciul va conţine obligatoriu şi televiziune analogică (pentru aparate TV fără standard 

DVBC); 

5. pachetul ofertat de canale TV trebuie să cuprindă un număr de cel puţin 50 de programe diferite;  

6. pachetul ofertat de canale va include obligatoriu canalele TV româneşti aflate în emisie şi 

autorizate de CNA, având ca destinaţie audienţa naţională; 

7. de comun acord cu furnizorul, autoritatea contractantă poate înlocui, elimina sau adăuga noi 

programe din grila de programe distribuită în reţeaua acestuia din urmă; 



8. operatorul va asigura suport tehnic telefonic permanent, 24 de ore din 24. Datele de contact 

(telefon, fax, email, etc) ale centrului de suport tehnic vor fi comunicate autorităţii contracte 

anterior începerii prestării serviciilor; 

9. termen de începere a prestării serviciilor: maxim 15 zile de la semnarea contractului.  

 

4 GARANŢII TEHNICE 
 

Prestatorul va garanta pentru funcţionarea echipamentelor puse la dispozitie beneficiarului şi 

pentru calitatea serviciilor furnizate. 

 

 

 

5 MODIFICĂRI POSIBILE ÎN OPŢIUNILE ACHIZITORULUI 

 

Achizitorul îşi rezervă dreptul să prevadă în contractul de servicii ca derularea activităţii să 

se efectueze şi în anul 2018, cel mult pana la data de 30.04.2018 (posibilitatea de prelungire cu 

maxim 4 luni în anul 2018 printr-un act aditional). 

 

6.CONŢINUTUL OFERTEI TEHNICE 
Oferta tehnica va fi întocmită astfel încât să ofere răspuns pentru fiecare cerinţă, iar  

documentele ataşate să ateste că serviciul oferit corespunde calitativ cerintelor impuse prin 

specificatiile tehnice minime din prezentul caiet de sarcini. 

Pretul serviciilor ofertate va fi exprimat lei fară TVA. 

Dacă furnizarea serviciului presupune plata unei taxe de instalare, oferta va fi defalcată 

astfel: 

- taxă de instalare; 

- abonament lunar; 

Oferta va fi redactată în limba româna şi va fi valabilă o perioada de minim 30 de zile. 

 

7.TERMEN DE REALIZARE A CONEXIUNII 

  

Prestatorul va asigura furnizarea serviciilor în maxim 15 zile de la semnarea contractului.  

 

 

8. CONDIŢII DE PLATĂ  

 

Plata se va face pe bază de facturi emise lunar.  Plata facturilor aferente fiecărei luni se va 

efectua în maxim 60 de zile de la recepţionarea facturilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 

DISPUNEREA CLĂDIRILOR  

şi lungimea fibrei optice existente 

 

PAVILION   X 

intrare FO furnizor 

PAVILION   C 

minim 10 abonati 

 

PAVILION   B 

minim 10 abonati 
PAVILION   A 

minim 10 abonati 

 

FO SM 

460 m 

FO MM 

200 m 

FO MM 

260 m 

FO MM 

260 m 

FO SM 

furnizor 

PAVILION   D 

minim 5 abonati 

200m faţă de X 

300m faţă de B 

 

PAVILION   E 

minim 5 abonati 

150m faţă de X 

350m faţă de B 


