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Caiet de sarcini
Achiziționare HDD nou pentru server ThinClient FEAA

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie
ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant oferta tehnicofinanciară.
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.
Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special,
o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate
doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau
eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi
considerate ca având mențiunea „sau echivalent”.
Specificaţii tehnice minimale:
Denumire
echipament / piesă /
componentă
HDD Server

Nr.
Crt
1

Model
(specificații tehnice)
HDD HPE 600GB 6G 10000rpm, HPL SAS SFF (2.5in)
Smart Carrier DP ENT (3 ani garanție)

U.M.

Cantitate

buc

1

- compatibil cu server HP ProLiant DL360e Gen8
- include montarea și instalarea HDD-ului pe server,
repartiționarea, respectiv reinstalarea sistemului de operare
de pe server-ul în care urmează a fi instalat;
- după instalare, furnizorul va repune în funcțiune cele 30 de
ThinClient-uri din laboratorul 004.
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Termen de livrare:
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.

Director IT
Dr. Marinel IORDAN

Șef birou adm. rețele IT
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