Specificatii tehnice
Privind achizitia de echipamente IT si licente software

Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut
Durata de executie a contractului de achiziţie: contractul de achizitie va fi valabil o perioada de
maxim 1 (una) luni
Conditii de plata:
Plata se va efectua după recepționarea produselor în termen de maxim 15 zile. .
PENTRU A PUTEA PARTICIPA LA SELECTIA DE OFERTE, OFERTANTII TREBUIE SA PREZINTE
O OFERTA TEHNICO -ECONOMICA INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE:
1.Declaratie pe propria raspundere din partea ofertantilor din care sa rezulte ca acestia nu se afla in
conflict de interese, conform art. 15 din OUG nr. 66/ 2011 (atasat Model orientativ)
2.
Prezentarea
certificatului Ofertantul trebuie sa prezinte certificatul constatator emis de
constatator emis de ONRC
ONRC in original sau copie legalizata.
Pentru persoane juridice straine se va prezenta certificat
constatator sau echivalent, tradus autorizat in limba romana.
3. Oferta tehnica si financiara
Oferta trebuie sa corespunda specificatiilor din acest caiet de
sarcini.
Nu se admit oferte care au specificatii tehnice mai mici decat
cele minime solicitate prin prezentul caiet de sarcini.
Toti ofertantii trebuie sa transmita Certificatul constatator emis de ONRC, care sa nu fie mai vechi
de 6 luni impreuna cu oferta tehnico-financiara si celelalte documente mentionate mai sus prin posta,
curier sau depus fizic la sediul societatii: Municipiul CRAIOVA, Judetul Dolj, Str. LIPSCANI, nr. 22 (Bazar
Craiova).Punct de lucru: Str. LIPSCANI nr. 22 (Bazar Craiova), Craiova, Dolj, Telefon: 0753.083.123, Fax :
0251.510.232, Email: asociatiadominou@yahoo.com
Trebuie luat in calcul termenul de transmitere al acestora, astfel incat, la data si ora deschiderii
ofertelor, toate acestea sa fie deja primite de beneficiar.
Termenul limită de depunere
asociatiadominou@yahoo.com

este

03.11.2021

ora

15.00

pe

adresa

de

email

Specificatii tehnice minime obligatorii:
LOTUL I

1. Laptop – 15 buc. - Computere portabile, 48620000-0, Pret estimat 3304,49 lei/buc fara
TVA.
Laptop

Display

Dimensiune 15.6 inch sau superior
Rezolutie : 1920x1080 sau superior

Tehnologie LED
Intel core i5 sau echivalent sau superior
frecventa nominală de baza minim 1,6 GHz
Procesor

cache 9 MB
Numar nuclee 4
Frecventele de tip TURBO sau TURBO BUST nu vor fi luate in considerare

Chipset

Intel sau echivalent

Memorie

capacitate minima 8 GB
tip DDR4 sau superior
Capacitate minima 512 GB SSD

Hard disk

Interfata M.2
PCI Express

Interfață
rețea
Modul video

10/100/1000 Mb/s
conector RJ 45
wireless 802.11ac sau superior
integrată sau dedicată/superior
integrat pe placă de bază

Modul sunet

microfon integrat
boxe integrate minimum 2W

WebCam

Integrata
1 x USB 2.0
1 x USB 3.0

Porturi

1 x HDMI
1 x RJ 45 LAN
1 x Microphone
1 x Headphone

Tastatură

Tastatură standard

Baterie

Li-Ion, 4 celule 45w

Sistem
operare
Garanție

Microsoft Windows 10
minimum 24 luni

2. Sistem All-in-one – 13 buc - 30213300-8 | Computer de birou, pret estimat 2941,17
lei/buc fara TVA.

Procesor: minim Intel Core i5 sau echivalent, numar nuclee 6, frecventa nominala de baza minim 1,6 ghz, cache 9
MB, frecventele de tip Turbo sau Turbo Bust nu vor fi luate in considerare, tehnologie procesor 14 nm sau
echivalent
Display: LCD LED sau echivalent, diagonală minim 21,5 inch, rezoluție minim 1920 x 1080, full hd
Memorie: minim 4 GB RAM
Harddisk: tip DDR4 sau superior, minim 512 SSD
Placă video: integrată, intel® UHD Graphics 630 sau echivalent
Unitate optică: DVD RW
Mouse și tastatură compatibile cu sistemul all-in-one
Porturi: minim 1 RJ45; minim 4 USB 3.0; minim 1 HDMI,
Rețea: 10/100/1000 și wireless
WebCam: integrată
Sistem operare: Microsoft Windows 10
Garanție : minimum 24 luni

3. Echipament multifuncțional laser color A3, A4 (cod CPV: 30232110-8) – 1 buc, pret estimat
10084,03 lei/buc fara TVA.
Funcții disponibile: imprimare, copiere și scanare
Tehnologie de tipărire: laser
Format: A3
Mod tipărire: color
Memorie: minim 4 GB RAM
Harddisk: intern, minim 20 GB
Sisteme de operare suportate: minim Windows, Mac OS, Unix, Linux
Alimentare: minim 2 x 500 coli (casete) + minim 100 coli (tavă multifuncțională)
Greutate hârtie: minim între 60 – 200 g/mp
Conectivitate: minim USB, RJ45
Viteză copiere/ imprimare: minim 10 pg/min (format A3) și minim 20 pg/min (format A4)
Rezoluție copiere/ imprimare: minim 1200 x 1200 dpi
Imprimare duplex
Rezoluție scanare: 600 x 600 dpi, format A3
Scanare duplex
Scanare: “to SMB”, “to box”, “to USB host”
Format fișiere scanare: pdf, jpeg, tiff
Garanție : minimum 24 luni

4.

Videoproiector (cod CPV: 38652120-7 | Videoproiectoare,) – 1 buc, pret estimat 2100,24 lei/buc fara
TVA.

Rezoluție nativă: 1024 x 768
Lumeni: minim 3500
Durată de viață lampă: minim 5000 ore
Tehnologie: 3LCD sau echivalent
Conectori: minim USB, VGA, HDMI
Altele: telecomandă, geantă
Garanție: minimum 24 luni
LOTUL II

1.

Sistem de operare – cod CPV 48620000-0 | Sisteme de operare – 28 buc

Compatibil cu sistemul prezentat la punctele 1 si 2
Ultima versiune stabilă a producătorului

2.

Suită office - Cod CPV 48300000-1 | Pachete software pentru creare de documente,
pentru desen, imagistică, planificare şi productivitate – 28 buc

Compatibilă cu sistemul prezentat la punctele 1 si 2 și cu sistemul de operare de la punctul 5
Ultima versiune stabilă a producătorului
Aplicații: minim editare text, realizare prezentări și calcul tabelar

3.

Antivirus (cod CPV: 48761000-0) -28 buc

Compatibil cu sistemul prezentat la punctele 1 si 2 și cu sistemul de operare de la punctul 6
Ultima versiune stabilă a producătorului, licenta pentru 3 ani
Pretul estimat pentru lotul II este de 79.184 lei fara TVA.

