4. Servicii de acceptare la plată
4.1. În scopul efectuării plătilor impozitelor, taxelor si a altor sume datorate bugetului
local prin intermediul cardurilor de debit şi a cardurilor de credit prin intermediul
echipamentelor de tip POS instalate la ghișeele Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat,
ofertantul trebuie să asigure îndeplinirea următoarelor cerințe minimale:
Ofertantul va deschide pe numele Autorităţii contractante Primăria Municipiului Râmnicu
Sărat un cont colector, denominat în lei, la nivelul căruia se vor încasa sumele aferente
tranzacțiilor (autorizate) efectuate prin intermediul echipamentelor POS instalate la
Primariei Râmnicu Sărat. Sumele astfel încasate vor fi transferate integral în contul
Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat deschis la unitatea Trezoreriei Râmnicu Sărat,fiind
interzisă preluarea de sume sau diminuarea valorii acestora, indiferent de motiv.
Se va asigura rapiditate în procesul de decontare a sumelor, astfel încât virarea sumelor
încasate aferente contravalorii plătilor efectuate cu cardul si autorizate să se efectueze în
contul Primariei Municipiului Râmnicu Sărat, deschis la unitatea trezoreriei statului, zilnic,
printr-o singură tranzactie, în maximum o zi lucrătoare de la data autorizarii tranzactiilor.
Tranzactiile în relatia unităti ale trezoreriei statului - Institutia de credit acceptatoare se vor
desfăsura doar în moneda natională (RON).
Ofertantul va furniza, zilnic, un fisier- într-un format prelucrabil stabilit de comun acord
- care va contine detaliile tranzactiilor efectuate prin intermediul echipamentelor POS
(DOAR TRANZACȚIILE AUTORIZATE) pentru care au fost încasate sumele aferente
în contul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat. Printre detaliile ce urmează a fi furnizate în
cadrul fisierului se vor regăsi următoarele: identificatorul tranzactiei (RRN unic în sistem),
codul de autorizare (APPC), identificator POS, data autorizarii tranzactiei (data si ora timestamp) si suma. Suma totală a tranzactiilor autorizate ale căror detalii sunt înscrise în
cadrul fisierului trebuie sa fie egală cu suma virată în contul Municipiului Râmnicu Sărat
deschis la unitatea trezoreriei statului;
În situaţia în care fişierul cu tranzactiile nu poate fi transmis de ofertantul datorită unor
defecţiuni ale liniilor de comunicaţie sau din alte motive, acesta va fi copiat pe suport flash
sau optic şi va fi depus de ofertant la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat, până cel
târziu la ora 12,00 a zilei z+1.
În situatia în care există diferente între informatiile privind tranzactiile autorizate existente
la nivelul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat si sumele transferate/informatiile din fisierul
cu tranzactii transmise de ofertantul, acestea se vor solutiona de comun acord până cel
târziu la ora 16 a zilei z+1 de la autorizarea plătilor.
Restituirea sumelor către plătitor și contestarea /corecția erorilor se va efectua potrivit
legislatiei nationale in vigoare si prin procedurile aprobate prin ordin al ministrului finantelor
publice
Se vor accepta la plată cardurile emise sub sigla VISA, MASTERCARD (sau echivalent),
etc indiferent de tara în care aceste instrumente au fost emise.
Se va asigura rapiditate în procesul de autorizare a plătii (maxim 1O secunde).
Se vor asigura gratuit însemnele care trebuie afisate pentru acceptarea cardurilor.
Se
va
asigura
compatibilitatea
echipamentelor/sistemelor
proprii
cu
echipamentele/sistemele unitătilor teritoriale ale
trezoreriei statului si asistentă si
mentenantă pentru integrarea POS-urilor cu aplicatiile informatice ale bugetului local. Se
vor asigura gratuit:
• consumabilele pentru POS-uri
• Asistentă si suport din partea băncii
• terminalele (POS)
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