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Se aprobă,
Director executiv,
Maria Andronache

CAIET DE SARCINI
pentru
computere de birou
Cap. I Date generale
Autoritatea contractantă Casa Judeţeană de Pensii Iași, cu sediul în Iași, jud. Iași,
str. Anastasie Panu, nr. 17-19, bl. Ghica Vodă, sc. 2A-2B, cod fiscal 13590868, tel.
+40232218540, fax +40232410092, adresa de e-mail cjp.iasi@cnpp.ro, adresa de internet
www.cjpiasi.ro intenţionează, în baza prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016
privind achiziţiile publice, să achiziţioneze prin cumpărare directă din Catalogul de
produse/servicii/lucrări SICAP, un număr de 11 computere de birou – cod CPV 30213300-8.
Cap. II Obiectul contractului
Obiectul contractului constă în achiziţia a 11 computere de birou, conform cu
caracteristicilor următoare:
Componentă
Procesor

Placă de bază
Memorie

Stocare

Descriere
Intel i5 generația 9
6 core-uri
Frecvența de bază de 2.9 GHz
9MB memorie cache
Compatibilă cu procesorul
Chipset același brand cu procesorul
8GB DDR4
Capacitate memorie RAM instalabilă minim 32GB
DDR4
Minim un slot liber pentru adăugarea de memorie
suplimentară
SSD minim 256GB
HDD minim 1TB SATA3 7200 rpm, minim 64mb
cache
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Placă video
Interfeţe

Dispozitive de intrare
Monitor

Sursă alimentare
Carcasă
Sistem de operare

Integrată sau dedicată
Ieșire HDMI sau DVI
Rezoluție 1920x1080
1xPCIe 3.0/2.0x16
2xPCIe 2.0x1
4x USB3.1
Placă de rețea Gigabit (10/100/1000Mbps)
Tastatură USB
Mouse USB
Minim 21″
Rezoluție 1920x1080
Timp de răspuns maxim 5ms
Intensitate luminoasă 250cd/m²
Conexiune HDMI sau DVI
Reglaj pe înălțime
Convertor de tensiune AC/DC integrat în monitor
Certificare 80+bronze minim, eficiență 85%, PFC
activ, protecții OVP, OCP, OPP
Middletower sau Small Form Factor
Windows 10 Professional 64 bit

Cheltuielile cu transportul, livrarea și manipularea produselor la sediul Casei
Judeţene de Pensii Iași vor fi incluse în preţul de vânzare.
Perioada de garanţie acordată produselor va fi de 36 de luni de la data înregistrării
facturii la sediul Casei Judeţene de Pensii Iași.
Timpul de intervenţie, dacă este cazul, va fi de maximum 8 ore de la solicitare, iar
timpul de remediere va fi de maximum 48 de ore de la intervenţie, în caz contrar se va
înlocui echipamentul cu unul similar până la remediere.
Se solicită ca toate componentele, respectiv, monitor, unitate centrală, tastatură și
mouse să fie același “brand”.
De asemenea, produsele trebuie să corespundă standardelor ISO9002.
Cap. IV Durata contractului
Contractul de furnizare va fi valabil începând cu data semnării acestuia și până la
expirarea perioadei de garanţie de 36 de luni.
Cap. V Modul de prezentare a ofertei
Operatorii economici interesaţi să depună oferta pot accesa anunţul publicitar și
caietul de sarcini pentru această achiziţie de pe site-ul autorităţii contractante
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecŃia persoanelor fizice
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaŃie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecţia datelor), informaţiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidenţiale.
Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menţionate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă aţi primit
acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului
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www.cjpiasi.ro, secţiunea Informaţii de interes public – Achiziţii publice – 2019 – Achiziţie
computere de birou.
Operatorii economici interesaţi vor întocmi propunerea tehnică și propunerea
financiară cu respectarea cerinţelor din caietul de sarcini.
În oferta financiară se va indica preţul/bucată fără TVA.
Operatorii economici interesaţi au obligaţia de a publica în Catalogul de
produse/servicii/lucrări disponibil în SICAP caracteristicile principale, în conformitate cu
cerinţele din caietul de sarcini și preţul/bucată fără TVA.
Perioada de valabilitate a ofertei pe care operatorul economic interesat o va
menţiona în propunerea financiară este de 90 de zile.
Cap. VI Informaţii suplimentare
Se va întocmi factură de furnizare a produselor.
Termenul de plată al facturii va fi de 30 (treizeci) de zile de la data înregistrării la
instituţia noastră. Plata se va efectua în cont deschis la Trezorerie aparţinând operatorului
economic.
Limba de redactare a ofertei va fi limba română.

Director executiv adjunct,
Mihai CEUCĂ

Compartiment Informatică,
Mihaela ZAPALIE
Întocmit,
Oana CUCHIRIŢĂ
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