Casa Judeţeană de Pensii Iaşi
Nr. 94847/10.10.2017
Se aprobă,
Director executiv,
Maria Andronache

CAIET DE SARCINI
pentru
achiziţia de staţii de lucru tip 2
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 urmare a adresei CNPP de aprobare a înlocuirii echipamentelor hardware
defecte și a celor uzate moral din instituţie 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 SEAP, computere de birou la sediul Casa
Judeţeană de Pensii Iași – cod CPV 30213300-8. Pentru produsele astfel achiziţionate se va
încheia un contract de furnizare produse.
Obiectul contractului constă în furnizarea de computere de birou la sediul Casei
Judeţene de Pensii Iași.
Cerinţe minime
6 sisteme PC ALL-IN-ONE; procesor minim Intel Core i5-7400, 3.0GHz/3.5 GHz sau
echivalent; chipset minim B250 sau echivalent; chip de securitate TPM; HDD minim 1TB
7200 rpm; memorie RAM DDR 4, capacitate minimă 8GB; placa video integrată; unitate
optică DVD RW; placa de reţea LAN gigabit onboard cu conector RJ45; 6xUSB (din care
minim 2 să fie USB 3.0); 1xaudio in/out combo jack (3.5mm); 1x HDMI; sursa de
alimentare cu eficienţă minim 85%; senzor de detecţie intruziune carcasă; tastatură și
mouse același brand cu staţia de lucru cu conectare pe USB; display 21.5” cu rezoluţia
optimă 1920x1080, IPS/ Monitor 21.5”, 1920x1080, IPS, 1x HDMI; sistem de operare
licenţiat MS Windows 10 Pro, 64bits, OEM; garanţie minim 36 luni on site; cod CPV
30213300-8; valoare totală 20.102,52 lei la care se adaugă TVA.
Operatorii economici interesaţi să depună oferta pot accesa caietul de sarcini pentru
această achiziţie de pe site-ul autorităţii contractante www.cjpiasi.ro, secţiunea Informaţii
de interes public – Achiziţii publice – 2017 – Achiziţie computere de birou tip 2.
Operatorii economici interesaţi vor întocmi propunerea tehnică și propunerea
financiară cu respectarea cerinţelor din caietul de sarcini.
În oferta financiară se va indica preţul exprimat în lei fără TVA.
Preţul unitar al produselor va include toate cheltuielile de livrare și de instalare.
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Perioada de valabilitate a ofertei pe care operatorul economic interesat o va menţiona
în propunerea financiară este de 30 de zile de la data depunerii ofertei.
Termenul de plată al facturii va fi de 30 (treizeci) de zile de la data înregistrării
facturii la instituţia noastră. Plata se va efectua în cont deschis la Trezorerie aparţinând
operatorului economic.
Limba de redactare a ofertei va fi limba română.
Criteriul de atribuire este – “cel mai bun raport calitate-preţ”
Calculul punctajelor pentru ofertele admisibile:
a) Preţul ofertei – max 75 puncte, criteriul fiind valoarea totală ofertată în lei fără
TVA
-

Oferta cu cel mai mic preţ – 75 puncte

-

Pentru celelalte oferte, metoda de calcul este următoarea:
Punctaj = 75 * cel mai mic preţ/preţul ofertat

Explicaţii: - cel mai mic preţ - cel mai mic preţ dintre ofertele admisibile
-

preţul ofertat – preţul total al ofertei pentru care se calculează punctajul

b) Caracteristici tehnice – max 15 puncte
-

Memorie RAM – 8 Gb RAM va avea 2 puncte; cea mai mare memorie suplimentară
instalată va avea 5 puncte; celelalte valori se vor puncta descrescător.

-

Frecvenţa procesor - procesor Intel Core i5-7400, 3.0GHz va avea 2 puncte;
procesorul care îndeplinește condiţiile minime și are frecvenţa mai mare va
avea 5 puncte.

-

Display 21.5” va avea 2 puncte; o dimensiune mai mare va avea 5 puncte.

c) Alte condiţii – 10 puncte
-

Garanţie/garanţie extinsă/postgaranţie on site – termenul de garanţie on site de
3 ani va avea 3 puncte; garanţia extinsă/postgaranţia on site mai mare de 3 ani
va avea 5 puncte.

-

Termenul de livrare – între 5-20 zile va avea 5 puncte; peste 20 zile va avea 2
puncte.

Operatorul economic declarat câștigător are obligaţia de a publica în Catalogul de
produse/servicii/lucrări disponibil în SEAP caracteristicile principale, în conformitate cu
cerinţele din caietul de sarcini și preţul unitar exprimat în lei fără TVA al produsului.

Director executiv adjunct,

Compartiment Informatică,

Mihai CEUCĂ
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