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CAIET DE SARCINI
al achiziţiei publice pentru atribuirea contractului av:

„Furnizare unitati centrale de procesare pentru c
COD CPV 30213400-9

1. Obiectul achiziției: Furnizare unitati centrale de procesare pentru compt
Cod CPV 30213400-9 - Unitati centrale de procesare pentru compi
Cerințe minime obligatorii de furnizare:
Bunurile ofertate trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate mentii

sarcini.
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Cerintele impuse prin caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale si obligatorii, iar
dovada conformitatii produselor ofertate cu cerintele solicitate se va face ci

partea producătorilor declarati pentru produsele ofertate.
În acest sens, fiecare caracteristică va fi evidențiată, obligatoriu,

ofertantului, astfel încât comisia de evaluare din cadrul Autorităţii Contractant
criteriu îndeplinit conform cerinţelor tehnice solicitate,

Ofertantul va fi in masura sa furnizeze la livrare Manualul de operare
format electronic cu instructiuni de lucru pentru bunurile/produsele cefac
(originalsi tradus in limba romana), care sa includa instructiuni de exploatare,
La livrarea produselor, acestea vorfi insotite obligatoriu de urmatoarele docum

o certificat de calitate/conformitate pentru bunurile achizitionate,
o certificat de garantie;
o manual de operaresi intretiner

Produsele ofertate vorfi OEM (Original Equipment Manufacturer
pe baza delicente si patente, cu acordulsi suportul producatorului de echi|

Produsele livrate vorfi noi, originale, din productia curenta, de ultima
contine parti sau componente deteriorate anterior.

Perioada de garantie a produselor va fi de minim 24 luni din momei
prevederilor Legii nr.449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asov
sine sanctiunile prevazute de actul normativ.
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Ofertantii au obligatia de a face dovada conformităţii fiecărui pro
Certificatului de calitate şi conformitate sau Declaraţia de conformitate |

documentelor de conformitate emise de către producător.
Transportul se va asigura de către furnizor pe cheltuiala sa, cu mijloacţ

beneficiarului.
Dacă se constată că produsele livrate pe perioada derulării contract

tiv, sunt defecte s

icii

de fabricație, vor fi înlocuite în term
notificării transmise de beneficiar, pe cheltuiala furnizorului. În caz contrar,faferente reparării echipamentul

Ofertanții vor prezenta oferte complete pentru toate produsele solicitate,

2. Locul de livrare: D.G.A.S.P.C. Teleorman,str. Dunarii nr.7, Alexandria, j

3. Termen de livrare: Maximum 10 zile de la pri
achizitie publică.

a comenzii, după

4. Durata contractului : de la data semnarii pânăla 31 Decembrie 2020.

5. Valoarea estimata a contractului este de 21.000,00 lei fără TVA .

Modalitatea de plată: Plata produselor furnizate se face în lei, după recef
prin ordin de plată, în maximum 30 zile de la primirea facturii, în contulde tre;

Tabel
cu specificatiile tehnice solicitate

Nr.|Denumirecrt.|Produs Specificații Tehnice

lus ofertat prin prezentarea
care se anexează copie a

le proprii până la depozitul

lui sunt necorespunzătoare
cn de 48 deore dela data
Irnizorul va plăti cheltuielile

judetul Teleorman.
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jia cantitativă şi calitativă,
orerie al furnizorului.

Cantitate

| | - Placa de baza Intel, Socket processor 1155;
- Procesor Intel? Core”'I5 3.2 Ghz;
- 8GB RAM DDR3;
- Stocare SSD 240 GB SATA 3;

1 Unitate PC|- Placa Video GT 710 2 GB DDR3 dedicata,
porturi 1xHDMI, 1xDVI, 1XVGA;

- Sursa modular 600W;
- DVD Writer;
- Windows 10 64 biti OEM.

10

Condi de participare :

1. Fişă de Informații generale : denumire ofertant, adresă sediu central,
mail, cont IBAN Trezorerie, reprezentanti legali, personane de contact;

(CUI, telefon, fax, adresă e-



2. Oferta financiară
Oferta financiarava fi prezentata respectand ordinea, denumirea produ

in prezentulCaiet de sarcini.
selor si cantitatile prevazute

Nr.” Denumire|Specificații|Cantitate Pret Preţtotalfără TVA
ctr Produs Tehnice Unitar

| fărăTVA—_
2

Total ofertă fără 1
TVA

:

3 . Ofertă tehnică va cuprinde:
- Prezentarea caracteristicilor produselor ofertate - se va evidenția fa

fi noi
, originale (OEM), din productia curentă de ultima generatie şi

componente folosite anterior,şi vorfi corespunzatoare echipamentului pentru
- Certificatul de calitate şi conformitate sau Declarația de conformitate

tul că produsele livrate vor
nu vor contine părti sau
are sunt solicitate.

4 Criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică este „preţulcel mai scăzut”.

Documentele/ formularele ofertei,vor fi transmise în format PDF , până la data şi ora stabilită
prin anunț. la adresa de e- mail: achizitii3Qdgaspetr.ro .

Ofertantul câstigator va publica OFERTAîn Catalogul de produse din SICAP.

Compartimentul Achiziţii Publice şi
Contractare Servicii Sociale
Consilier achizitii publice
Vatafu Livia Florina


