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MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

DIRECŢIA IMPOZITE SI TAXE 

SERVICIUL CONTABILITATE SI PRELUCRAREA DATELOR  

Nr. 151056/14.10.2020 

 

 

 

CAIET SE SARCINI 
Achizitie servicii upgrade componente pentru server de date Fujitsu PRIMERGY 

BX si STORAGE ETERNUS DX. 

 
1. Descrierea contextului 

În vederea susţinerii activităţilor de informatice în toate locatiile Directiei Impozite 
si Taxe (DIT) a Municipiului Craiova și asigurării bunei funcționări a serviciului 
comunicatii de date si avand in vedere faptul ca, pentru serverul de date, 
achizitionat in anul 2013, sistemul de operare, Microsoft Windows Server 2012 
Standard va fi actualizat pana in anul 2023; memoria RAM este subdimensionata 
pentru sarcinile de lucru care folosesc resurse de calcul considerabile, a faptului 
ca bazele de date sunt tot mai mari, sunt necesare dispozitive care sa 
imbunatateasca configuratia actuala a serverului de date iar pentru dispozitivul de 
stocare, Storage Eternus DX, avand in vedere activitatea de Arhiva electronica, 
sunt necesare discuri de stocare, consideram oportuna achizitia de servicii de 
upgrade prin achizitia servicii upgrade componente pentru server de date 
Fujitsu PRIMERGY BX si STORAGE ETERNUS DX. 

 
 

2. Obiectul contractului  - Achizitie servicii upgrade componente pentru server 
de date Fujitsu PRIMERGY BX si STORAGE ETERNUS DX. 

 
3.Cerinţe minime obligatorii: 
Ofertantul va asigura componentele solicitate de autoritatea contractanta, instalarea 

componentelor, a sistemului de operare, si migrarea bazelor de date si programelor 
informatice pe noul sistem de operare. 

- Garantia componentelor – minim 2 ani; 
 

Caracteristici componente ugrade: 

Memorie Server 32 GB (8 bucati) Tip – DDR3, ECC 
Capacitate – 32GB 
Frecventa – 1333MHz 
Compatibila cu server Fujitsu PRIMERGY 
BX924 S3 

Disc 12TB Compatibil Storage Fujitsu (6 
bucati) 

Capacitate - 12TB 
Dimensiune – 3.5” 
Interfata – NLSAS 12Gb/s 
Rata de transfer – 1.2GBps 
Viteza de Rotatie – 7200 rpm 
Caddy inclus – da 
Compatibil cu Storage ETERNUS DX100 
S4 
 

Placa mezanin 10Gb 2 Port V2 (2 bucati) Tip - Ethernet Mezzanine Card 
Controller - Intel® 82599 10 Gigabit 
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Ethernet 
Standarde de rețea - IEEE 802.1q VLAN 
IEEE, 802.3x Flow Control, IEEE 802.1p 
Class of Service, IEEE 802.3ad LACP 
Numar Porturi – doua 
Suport auto negociere – da 
Interfata - PCIe 2.0 x8 
Rata de transfer – 5GT/s 
Virtualizare HW - VMDq si VMDc, PCI-SIG 
SR-IOV SFT – DA, AFT – DA, ALB – DA, 
Suport ISCIS – DA, Remote Boot – PXE, 
IPv4 si IPv6 offloading 
Consumum de energie max 10 W, 
temperatura de operare 0 - 55 °C 
Compatibil cu server Fujitsu PRIMERGY 
BX924 S3 

Licenta Windows Server 2019 Data 
Center 16 core (2 bucati) 

Licenta Windows Server 2019 Data 
Center 16 core 

 
 

 
 
  

4. Cerinte pentru ofertanți: 
 Ofertantul are obligaţia intervina, pe perioada garantiei componentelor furnizate si 
instalate,  pentru inlocuirea componentelor defecte si prin asistenta tehnică la orice 
sesizare a beneficiarului, având obligaţia să asigure intervenţia în cel mai scurt timp 
posibil, din momentul solicitatii interventiei, inclusiv in zilele libere (weekend, sarbatori 
legale) (Remote - 1 ora, interventie la sediul Beneficiarului 24 ore); 

Oferta tehnică prezentată trebuie să conțina si următoarele: 
- Sistemul de anunțare a personalului de service; 
- Timp de interventie din momentul solicitarii; 
- Procedura de notificare directa prin telefon/ mobil/ e-mail; 
 

 
- Ofertantul trebuie sa faca dovada prestarii de servcii similare cu serviciul care face 

obiectul contractului de achizitie publica; 
-   Ofertantul  va asigura prestarea serviciilor si furnizarea componentelor la sediul 
beneficiarului din Calea Bucuresti nr. 51C. 
- furnizarea echipamentelor, instalarea componentelor, a sistemului de operare precum  
si migrarea bazelor de date si programelor informatice pe noul sistem de operare se va 
efectua in termen de maxim 30  zile  de la initierea comenzii de furnizare de catre 
beneficiar. 
 

Preţul ofertat va include toate cheltuielile pentru prestarea serviciilor solicitate. 
 

 
      5. Obligaţiile autorității contractante : 

-  sa emita comanda de furnizare dupa incheierea contractului de furnizare servicii; 
- să plătească preţul serviciilor către furnizor în termenul convenit, dupa recepția 

serviciilor si înregistrarea de către furnizor a facturii in original la registratura instituției 
respectiv str. Calea Bucuresti, nr.51C. 

 
6. Conditii generale : 
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Cerinţele prevazute în caietul de sarcini sunt minimale şi obligatorii, nerespectarea 

acestor cerinţe precum şi a celor din documentaţia de elaborare şi prezentare a ofertei 

duce la respingerea ofertelor de prezentare, autoritatea contractantă rezervându-şi 

dreptul de a descalifica ofertele incomplete.  

Orice exprimare din caietul de sarcini care include specificaţii tehnice, care indică o 

anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de 

comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie este însoţită de menţiunea "sau 

echivalent". 

 

 

 
       Director Executiv                                     Sef Serviciu 

                    Elena Bonescu                                          Daniela Ciuperceanu 

 

 

         Intocmit 

                  Mihai Jianu 

 
 

 

 

 


