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Achizitie PROD USE- TEHNIC Ă  DE CAL CUL (STA ŢII DE L UCR U) 

1. CONDITII GENERALE 

1.1 Produsele ce urmeaza a fi ofertate trebuie sa fie noi si nefolosite. Acest lucru va fi mentionat 

de catre ofertant in oferta pe care o va depune. 

1.2 Cotatiile pentru echipamente vor include accesorii si operatiuni de montare, asamblare, punere 
in functiune si testare. Operatiunile de punere pe pozitie a echipamentelor, instalare, startup si 
testare trebuie sa fie executate de personal autorizat al furnizorului echipamentelor. 

1.3 Ofertantii vor prezenta ofertele specificand modul in care a fost indeplinita fiecare dintre 

cerintele solicitate in subcapitoul A din Cap.2. 

1.4 Termenul de garantie din oferta va fi de minim 2 ani. 

În perioada de garan ţie echipamentul defect va fi verificat la maxim 2 de ore de la anun ţarea 

defec ţiunii ş i în caz c ă  nu se poate remedia defec ţiunea în 2 zile, echipamentul defect va fi 

înlocuit cu unul echivalent. 

In cazul inlocuirii temporare, asistenta tehnica si transportul sunt incluse in termenii de 

garantie. 

Pe toată  perioada de garan ţie ş i postgaranţ ie hard-diskurile defecte vor fi returnate furnizorului 

fără  platane (acestea r ămân în proprietatea beneficiarului). 

1.5 Produsul se livreaza in termen de maxim 30 zile de la semnarea contractului. 

1.6 Ofertantul va indeplini urmatoarele cerinte pentru livrare ş i service. 

1 Valorile minime ale parametrilor tehnici sunt obligatorii. 

2 Eventualele caracteristici tehnice suplimentare vor fi precizate în ofert ă . 

3 În oferta tehnica ofertantul trebuie s ă  precizeze obligatoriu modelul, caracteristicile si 

producătorul pentru produsele oferite. 

1.7 Documente insotitoare la livrare: 
- Cartea tehnica 
- Certificat de calitate 
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- Declaratie de conformitate 
- Certificat de garantie 

2. SPECIFICATII TEHNICE 

A. CERINTE MINIME OBLIGATORII 

1) 	Sta ţ ii de lucru - 10 buc. 
Componenta 	Cerin ţe minime obligatorii 

Procesor Intel i3 sau echivalent 
Memorie RAM 8 GB 
HDD 1TB 
Memorie video On board 
Porturi USB Minim 6 
Porturi USB-3.0 Minim 2 
Unitate DVD-RW 1 
Licenta sist.operare Windows - 7-ultimate x64 / pro-x64 /1 buc 
Placă  de baza Gigabyte (conform cerintelor tehnice ale card-readerul) 
Garan ţ ie 24 luni 

Termen de livrare: 30 zile de la comand ă . 
Termen de garan ţie: 24 luni de la data livr ării, se asigură  asisten ţa tehnică  

permanentă, 24 h din 24 h, în caz de defec ţiune se înlocuie şte temporar statia de lucru 
până  la remedierea defec ţiunii, în termen de maxim 2 zile. Firma asigur ă  transportul 
echipamentului de la şi până  Ia sediul institu ţiei. Se asigură  service ş i mentenanţă  pe 
toată  perioada garanţiei. 

Pe toată  perioada de garan ţie şi postgaranţie hard-diskurile defecte vor fi returnate 
furnizorului fără  platane (acestea rămân în proprietatea beneficiarului). 

Furnizarea se va face la DIREC ŢIA DE EVIDENŢA A PERSOANELOR 
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