Caiet de sarcini

Informații generale
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și constituie ansamblul
cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.
Cerințele cuprinse în prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii.
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
cerințelor minimale din Caietul de sarcini.
Oferta de produse inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini va fi declarată ofertă neconformă și va fi
respinsă.
Desktop tip „All in one” + software
Nr. crt.
1

Componenta
Procesor

2

Placă de bază - Chipset

3
4
5
6
7

Memorie RAM
HDD
Unitate optica
Placă video
Comunicații

8

Interfețe I/O

9

Afișaj

10

Tastatură + Mouse

11

Software preinstalat

12

UPS

13

Garanție

14

Altele

Cerinţă tehnică minimală
Tip Intel Core i5 gen 4, 6MB Cache, 2 GHz
Placă de bază cu chipset de generație 2014 sau mai nou, adaptată la
cerințele procesorului.
Instalat minim 4GB DDR3 1600 MHz
1 TB tip SATA, viteză rotație 7200 rpm
Internă, tip DVD – RW cu viteza de inscripționare 8x
Memorie ≥ 2 GB dedicată
Placă rețea: Placă de rețea 10/100/1000 Mbps integrata, port RJ-45.
Hard drive activity indicator
Memory card reader
5 porturi USB din care cel puțin 2 X USB 3.0
Microphone jack
Headphone jack
Activity indicator
Audio port
23”
Rezoluție:minim 1920 x 1080 pixeli
Tastatură si mouse wireless
Tastatura şi mouse-ul să fie marcate
industrial cu acelaşi brand cu care este marcat calculatorul
a) Sistem de operare cu DVD inclus Windows 8.1 Professional 64 biți
b) Pachet software Microsoft OFFICE Home and Business 2013
- Licență perpetuă
- Corector gramatical limba română,
- Să ofere posibilitatea de partajare a documentelor editate și lucrul
simultan la același fișier.
c) La livrare, echipamentele vor avea softul instalat si activat. Ofertantul va
furniza un tabel centralizator care va cuprinde cheile de activare
corespunzătoare fiecărei serii de echipament.
Capacitate putere: 480W / 800VA
Voltaj nominal output: 160 - 290 VAC
Frecventa output: 50 Hz
Conectori output: 2 x Schucko
36 luni
Viteza de răspuns în caz de defecțiune pentru diagnostic și remediere, în
București: mai mică de 6 ore de la sesizare, iar pentru municipiile reședință
de județ mai mică de 12 ore de la sesizare.
Înlocuirea echipamentului defect cu unul echivalent și configurat
corespunzător se va realiza în maxim 5 zile lucrătoare, dacă defecțiunea nu
este remediată în 48 de ore de la sesizare.

* Prin tip “All in one” se înțelege echipamentul IT care integrează componentele principale și display-ul în
aceeași carcasă.

Caiet sarcini laptopuri si desktopuri 2015
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Laptop + software
Nr.crt.
1

Componenta
Procesor

2

Placă de bază - Chipset

3
4
5
6

Memorie RAM
HDD
Unitate optica
Placă video

7

Placă audio

8

Comunicații

9

Interfețe I/O

10

Afișaj

11

Tastatură

12

Sursă de alimentare

13

Software preinstalat

14
15

Greutate
Garanție

16

Accesorii incluse:

17

Altele

Caiet sarcini laptopuri si desktopuri 2015

Cerință tehnică minimală
Tip Intel i7 gen. 4, frecvență de lucru minim 2.2 GHz
Placă de bază cu chipset de generație 2014 sau mai nou adaptată la
cerințele procesorului.
8 GB, DDR3, 1600 Mhz compatibilă cu placa de bază
1 TB tip SATA sau similar, viteză rotație 5400 rpm
Internă, tip DVD – RW cu viteza de inscripționare 8x
Dedicată, memorie ≥ 2 GB
Integrată, 2 difuzoare stereo integrate (build in)
Stereo headphone/line out
Placă rețea: Placă de rețea 10/100/1000 Mbps integrata, port RJ-45.
Interfață Wireless: LAN 802.11b/g/n integrată (nu se acceptă adaptor
extern)
Bluetooth 3.0. integrat
Echipamentul va fi livrat cu cablu UTP cu mufe RJ45 având lungimea de
5m pentru conectare la rețea.
Memory Card Reader
1x LAN RJ-45 Ethernet Port
3 porturi USB din care cel puțin 2 X USB 3.0
1x headphone
1x microphone
15.6”
Rezoluție:minim 1920x1080 pixeli
Tip display: HD
Tehnologie display: LED,
Tastatură numerică integrată
Alimentare electrică: Adaptor Extern AC (220/230 V AC, 50/60 Hz)
(Romanian power outlet)
Alimentare baterie: Baterie Li-Ion / Li- Po reîncărcabilă/posibilitate de
încărcare rapidă, cu autonomie de minim 5 ore
a) Sistem de operare cu DVD inclus Windows 8.1 Professional 32 biți.*
*Cerința este obligatorie datorată utilizării de programe ce nu suportă
funcționarea pe 64 biți.
b) Pachet software Microsoft OFFICE Professional 2013
- Licențiere perpetuă și de volum.
- Corector gramatical limba română.
- Să ofere posibilitatea de partajare a documentelor editate și lucrul
simultan la același fișier.
c) La livrare, echipamentele vor avea softul instalat si activat. Ofertantul va
furniza un tabel centralizator care va cuprinde cheile de activare
corespunzătoare fiecărei serii de echipament.
< 2,4 Kg
36 luni
Mouse wireless optic cu buton de scroll,
Mouse-ul să fie marcat industrial cu același brand cu care este marcat și
laptop-ul.
Geantă protectoare de transport
Viteza de răspuns în caz de defecțiune pentru diagnostic și remediere, în
București: mai mică de 6 ore de la sesizare, iar pentru municipiile reședință
de județ mai mică de 12 ore de la sesizare.
Înlocuirea echipamentului defect cu unul echivalent și configurat
corespunzător se va realiza în maxim 5 zile lucrătoare, dacă defecțiunea nu
este remediată în 48 de ore de la sesizare.
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