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l

Pentru buna desfasurare a activitatii in IBCT, este
necesara contactarea unei firme de
specialitate pentru servicii de certificare a semnaturii
electronice.
a6
vw.

xista contractare pentru
Pret estimativ: 200 lei/luna.
Sursa de finantare:

.......S|IRVICII MEDICALE.

Director fi nanciar contabil
Ec. Bojin Aurora

Birou Administrativ
Ing.
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CARDI

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA
Str. P.P.Carp, Nr._13A

CAIET DE SARCINI
DENUNIIREA TEMEI:

Servicii de certificare
Cardiovasculare Timisoara.

a

semnaturii electronice

la

Institutul de Boli

Condifii minime impuse de autoritatea contractanta:
- Prezentarea unei propuneri tehnice care sa sa ofere pe baza de abonament lunar
serviciul de certificare I semnaturii erectronice ra Institutul
cle Boli Cardiovasculare
Timisoara.

l.

rul are urma
Prestatorul se obligi s[ asigure servicii de certificare pentru
IJeneficiar, in t:ondifiile in
care Beneficiarul pune la dispozifia Prestatorului toate documentele
necesare emiterii
certifi catului califi cat.
- Prestatorul anunfl Benefir:iarul, cu cel
expirarea perioadei de
valabilitate a certificatului. procesul de rein
mplicit, de prelungire a
perioadei de valabilitate presupune existenf
gi a unei chei private
corespunzatoare.

^ obligatiile prestatorului trebuie sa fie in conformitate cu dispozifiile previzrute in
Codul de Practici gi proceduri.
- Prestatorul are obliga(ia de a presta servici
ute in contract cu
gi promptitudinea cuvenitd angajamentului
asu
conformitate cu p

in

termen de

o

,zi lucrltoar:e de

certifi catulu i califi clat.

la data

docurnentelor

n

n

,

i

Ii-it/cl

-

Prestatorul are obligafia de a supraveghea prestarea
serviciilor, de a asigura resursele
umane, materialeo echipamentele sau altele asemenea,
in masura
asiguririi acestor:l este prevIizut[ in contract sau se poate deduce in care necesitatea
in mod rezonabil din
contract.

pentru prestarea serviciilor. Totodatd este
ilor gi metodelor de prestare utilizate, cfrt si
a contractului.

baza actelor de identitate, varirrarea cererii,t
Codul de Practici gi Irroceduri;"

fffiffffi|ii'.H.ffi:'1"*:::j}ilT|ii'j l;
atelor cu caracter personal in concordanf[ cu
cu caracter personal gi cu Legea nr" 506/2004
rsonal gi protecfia viefii private in sectorul

-

Frestatorul se obligfl sd prstreze toate informafiile cu privire
Ia un certificat calificat
pentru o perioada de l0 ani de la data incetlrii vaUnititllii
- Prestatorul se obligi sr emiti certificatul in cazul in carecertificatului.
este validati cererea de emitere
a certificatului gi tlosarul fizic aferent cerfificatului este complet. prestatorul
se obligi sd
anun(e Beneficiarul in cazul in care cererea d : emitere
a certificatului nu este validatfl.
- Prestatorul este obligat si revoce certificatul in termen de 24 de ore din momentul
in care
a luat la cunogtinfi rdespre aparifia oriciruia din
urmitoarele cazuri:
rificare a identitlfii acestuia;
atarului;
vocabil[ dispune revocarea;
ificatul a fost emis in baza unor informa(ii
eronate
sau

false:

in cazul in care informaJiile esen(iale con(inute in certificat
nu mai corespund realitrfii;
- atunci cand confidenJialitatea datelor de creare
a semnlturii a fost incllcatl;
- in cazul in care certificatul a fost utilizat in
mod fraucruros;
- cdnd acordul dintre plrfi a exllirat
- cild cheia privatf, a utilizatoiurui este compromisd
iremediabil
- cdnd Prestaorul decide c[ eliberarea certificatului
nu s-a realizat in conformitate cu
procedurile solicitate prin codur de practici qi proceduri
- c6nd Prestatorul descoperi faptut ci certificatul a fost
eliberaf unei alte persoane decflt
-

ilffi?"1T.-rTtf,r",u. in Lisra cerrificateror Revocate

qi

ore de ra ruarea ra cunoqtinle a aaoptleJffi:Hi.'''l'ff:nff"::;",?t'i,ffi?,',Xfffi?#11$:
urgenfd despre revocarea certificatului impreuni
cu motivul care a stat la baza deciziei
revocdrii.

-

Prestatorul este obligat sI suspendd certificatul in terme
n de 24 de ore din momentul in
care a luat la
toa,rele cazuri:
verificare a identitl(ii,acbstuia;

rmpune revocarea certifi catului:

ispune suspendarea;
rtificat nu mai corespund

realitlfii, dacl nu se

d) in orice alte situafii care constituie cazuri de suspendare
a certificatelor eliberate

s
ii.

sertificatului impreunl

cu

m,enfiunii de suspendare a
realizeazd' in

termen de24de ore de Ia ruarea ra cunosrintrr a ao3-ptdrii
decizi:jt,fJtl-ilLf:e
- valoarea serviciilor este ferm:l pe toata
duiata coniracturui;

- adjudecarea ofertelor se face piin analiza de preturi,
ti-p de executie, calitate.
- nu se acorda avans executantului;
- adresa de depunere a ofertelor este Institutul De Boli cardiovasculare
Timisoara, str.
Ghe. Adam, Nr" l3.A;

- in urma analizarii ofertelor, beneficiarul va emite contract

de prestari servicii catre
ofertantul castigator"
standardele aplicabile operatiunilor, conform normelor
si securitatii muncii
vor fi mentinute de catre Prestator si intregul personal sanatatii
responsabil de indeplinirea
operational"

erioada de

I

al pentru o

luni(mai_decembrie) 2017, cu
perioada de cel mult 4 luni

Administrativ
Voi cu ilie

Ing.

