MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
DEPARTAMENTUL SISTEME INFORMATICE ȘI COMUNICAȚII DIGITALE

CAIET DE SARCINI
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul
cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant oferta tehnico-financiară.
Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă
prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar
numai în măsura în care PROPUNEREA TEHNICĂ CONŢINE DESCRIEREA ŞI
DENUMIREA CLARĂ A PRODUSELOR şi presupune asigurarea unui nivel calitativ
superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini, în caz contrar, oferta va fi declarată
NECONFORMĂ. Ofertarea de produse cu caracteristici inferioare celor prevăzute în Caietul
de sarcini atrage descalificarea ofertantului.
Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o
marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar
pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea
anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avand
mentiunea „sau echivalent”.
Specificaţii tehnice minimale:
1. Calculator minitower – 1 bucată
Model: Lenovo IdeaCentre H30-00 (sau echivalent)
Componenta

Procesor
Tehnologie de fabricație
Cache
Frecvență
Frecvență turbo
Procesor grafic
Memorie RAM
Capacitate
Tip memorie
Frecvență memorie
Module Memorie Standard
Unitate de stocare
Capacitate HDD
Interfață HDD
Viteza de rotație
Unitate optică
Unitate optică
Card Reader
Rețea
Audio
Porturi

Sistem de operare
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Cerinţa tehnică minimală

22 nm
minim 1MB
minim 2.41Ghz
minim 2,58 Ghz
Intel HD Graphics (sau echivalent)
4 GB
DDR3
1600 MHz
1 x 4GB
500 GB
SATA
7200 rpm
DVD-RW
Card reader 7-1
Gigabit Ethernet (10/100/1000Mbs)
placă de sunet integrată
minim 2 x USB 2.0
minim 2 x USB 3.0
minim 1 x VGA
Fără sistem de operare
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Tip carcasă
Dimensiune carcasă
Servicii incluse
Garantie

Mini-Tower
minim 400 x 350 x 150
maxim 430 x 400 x 200
Instalarea și configurarea echipamentului se va face de
către furnizor la sediul beneficiarului
minim 3 ani
Pe perioada de garantie, furnizorul va face constatarea
defectelor la sesizarea si la sediul beneficiarului și va asigura
reparatia, sau inlocuirea echipamentului defect in 2(doua)
zile lucratoare de la data sesizarii defectului.

2. Monitor 23” – 1 bucată
Model: Dell P2314T LED 23" Touchscreen Wide, Full HD, DVI, HDMI (sau echivalent)
Componenta

Cerinţa tehnică minimală

Diagonala
Touchscreen
Tip rezoluție
Rezolutie optima
Aspect imagine
Timp de raspuns
Dimensiune punct
Luminozitate
Posibilitate montare pe suport
retractabil
Porturi video

minim 23”
Da
Full HD
1920 x 1080
16:9
maxim 8 ms
maxim 0.265 mm
minim 270 cd/mp
Da, cu sistem de fixare pe braț

Porturi de date
Servicii incluse
Garantie

minim 1 x VGA
minim 1 x HDMI
minim 1 x USB 2.0
minim 1 x USB 3.0
Instalarea și configurarea echipamentului se va face de
către furnizor la sediul beneficiarului
minim 3 ani
Pe perioada de garantie, furnizorul va face constatarea
defectelor la sesizarea si la sediul beneficiarului și va asigura
reparatia, sau inlocuirea echipamentului defect in 2(doua)
zile lucratoare de la data sesizarii defectului.

3. Suport monitor – 1 bucată
Model: LX Desk Mount LCD Monitor Arm (sau echivalent)
Componenta

Cerinţa tehnică minimală

- suport monitor tip braț;
- posibilitate ajustare înălțime și unghi față de punctul de prindere birou;
- să suporte monitoare între 22”-25”
Elevație monitor
de minim 60 cm (pe înălțime)
Greutate monitor suportat
între 2,5-11 kg
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Rotație după axa orizontală
Rotație după axa verticală
Compatibilitate
Servicii incluse

minim 45 grade (direcția spre spatele monitorului)
minim 60 grade în ambele direcții
Compatibil cu monitorul (de la poziția 2)
Instalarea și configurarea echipamentului se va face de
către furnizor la sediul beneficiarului

Garantie

minim 3 ani
Pe perioada de garantie, furnizorul va face constatarea
defectelor la sesizarea si la sediul beneficiarului și va asigura
reparatia, sau inlocuirea echipamentului defect in 2(doua)
zile lucratoare de la data sesizarii defectului.

4. Kit tastatură și mouse wireless – 1 bucată
Model: Microsoft Wired Desktop 600, USB (sau echivalent)
Componenta

Cerinţa tehnică minimală

Garanție

Wireless
USB
Fără fir
Mouse optic
2.4 GHz Wireless
Da
minim 3 ani

Interfață tastatură și mouse
Interfață receiver
Tehnologie
Tip mouse
Frecvență
Indicator stare baterie

Pe perioada de garantie, furnizorul va face constatarea
defectelor la sesizarea si la sediul beneficiarului și va
asigura reparatia, sau inlocuirea echipamentului defect in
2(doua) zile lucratoare de la data sesizarii defectului.

5. Stick memorie – 1 bucată
Model: Kingston DataTraveler MicroDuo 3C, 32GB. USB 3.1, USB (sau echivalent)
Componenta

Cerinţa tehnică minimală

Capacitate
Interfață

32 GB
USB 3.1
USB 3.0
minim 100 MB/s
minim 15 MB/s
minim 5 ani

Rata de transfer la citire
Rata de transfer la scriere
Garanție

Pe perioada de garantie, furnizorul va face constatarea
defectelor la sesizarea si la sediul beneficiarului și va
asigura reparatia, sau inlocuirea echipamentului defect in
2(doua) zile lucratoare de la data sesizarii defectului.

Ofertarea se va face pe toate produsele.
Termen de livrare:
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Furnizorul se obligă să livreze şi să descarce produsele la Universitatea de Vest din Timişoara,
Magazia centrală, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea comenzii din partea achizitorului.
Recepţionarea produselor:
Recepţia produselor, la adresa indicata de achizitor, se face prin verificarea corespondenţei dintre
specificaţiile din factura fiscală şi specificaţiile din caietul de sarcini, DE CĂTRE
REPREZENTANTUL ACHIZITORULUI ÎN PREZENŢA REPREZENTANTULUI
FURNIZORULUI. Produsele care nu corespund solicitarilor din prezentul caiet de sarcini vor fi
inlocuite cu produse corespunzatoare pe cheltuiala furnizorului.
Alte condiţii:
Termenul de plata este de 30 zile de la emiterea facturii si semnarea, fără obiecţiuni, de către
Comisia de recepţie, a notei de recepţie şi constatare diferenţe, pe baza facturii fiscale care însoţeşte
marfa, emise de furnizor.
Plata se va face în lei cu O.P. prin Trezorerie.

Director IT
Dr. Marinel IORDAN
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Șef birou adm. rețele IT
Dr. Ing. Robert SZABO
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