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Caiet de sarcini
Achiziționare echipamente IT
pentru Facultatea de Sociologie şi Psihologie

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie
ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.
Caietul de sarcini conţine, in mod obligatoriu, specificaţii tehnice. 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 presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din
Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici inferioare celor prevăzute în Caietul de
sarcini sau care nu satisface cerinţele Caietului de sarcini va fi declarată ofertă neconformă şi va
fi respinsă.
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”.

1. Videoproiector – 1 bucată
Model: BenQ MX525 (sau echivalent)

Componenta

Cerinţa tehnică minimală

Rezolutie nativa
Suport rezolutii
Contrast
Diagonala maxima imagine
Diagonala minima imagine
Durata de viata lampa
Putere lampa
Telecomanda
Accesorii incluse
Putere consumata

1024 x 768
640 x 480 – 1920 x1200
13000:1
minim 7.62 m
minim 1.52
minim 10000 ore
minim 190 W
Da
Cablu de alimentare, cablu VGA
minim 270 W
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Lentile (mm)
Aspect imagine
Semnal Video
Audio
Difuzoare
Reproducere culori
Garanție

F=2.56-2.68 , f=22.04-24.14
4:3
NTSC | PAL | SECAM
DA
minim 2W
minim 1070 (milioane)
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. Adaptor HDMI (tata) la VGA+audio (mama) – 1 bucata
Model: Adaptor HDMI (tata) la VGA+audio (mama) (sau echivalent)

Componenta

Cerinţa tehnică minimală

Tip accesoriu
Tip conector 1
Tip conector 2

Convertor
HDMI 19 pini tip A tata
1 x VGA 15 pini mama, 1 x 3.5 mm 3 pini stereo jack
mama (audio)
minim 3 ani

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.

Ofertantul va asigura în preţul ofertat, transportul produselor la sediul furnizorului. Preţul
contractului de achiziţie public este ferm, exprimat în lei pe toata durata de execuţie a
contractului.
Furnizorul va răspunde pentru calitatea produselor furnizate, autoritatea contractantă
fiind în drept să solicite schimbarea produselor cu altele conforme cu cerinţele din Caietul de
sarcini.
Director IT
Dr. Marinel IORDAN

Analist
Pele Cristian
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