Nr. ............
CAIET DE SARCINI
privind achizitionarea de Monitoare
Obiectul procedurii de achizitie: achiziţionarea de Monitoare
Ofertantul va trebui să prezinte ofertă pentru toate produsele stabilite in prezentul caiet de sarcini.
Nu se admit oferte alternative.
Procedura de achizitie publică: ”achizitie directă” urmare a unui anunt de publicitate.
Cerinţele următoare din Caietul de sarcini sunt obligatorii şi eliminatorii:
A. OBIECTUL CONTRACTULUI
Achiziţionarea următoarelor echipamente:
I. Monitoare / 22 bucăţi
COD CPV: 33195100-4 Monitoare (Rev.2)
B. CERINŢE MINIME OBLIGATORII
I. Monitoare / 22 bucăţi
Caracteristici tehnice minime
II.Monitoare / 22 buc
Caracteristici tehnice minime:
Dimensiuni (W x H xD mm) cu suport: 508.6 X 395.4 X 206.5 mm ; fara suport :508.6 x 302.0 x
80.1 mm; Greutate(kg) cu suport: 2.8 kg; fara suport : 2.3 kg; Conectivitate 1 X HDMI;1 X DVI;
Functii: Blue Light reducer;
Display: rezolutie optima: 1920 x 1080; TN; Diagonala 21.5 inch(54.6 cm), Intensitate
luminoasa 200cd/mp; unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala 170/160 grade; timp de
raspuns- 5;3D, fara touchscreen
Garanţie Minim 24 luni pentru întrega cantitate de produse
Cantitate: 22 buc.
C. CRITERII DE ATRIBUIRE
Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: oferta cu” preţul cel mai scăzut”.
D. GARANȚIE ȘI CONDIȚII DE SERVICE ÎN PERIOADA DE GARANȚIE
Se solicita ca produsul defect sa fie testat la sediu beneficiarului și preluat de către furnizor pentru
remedierea defectelor în cazul în care nu poate fi remediată defecțiunea la sediul beneficiarului.
a) Garanția comercială. Furnizorul va acorda o perioada de garanție de minimum 24 luni.
Furnizorul va prezenta termenii și condițiile garanției pentru echipament.
b) Timp de intervenție. Termenul de răspuns al unei solicitări legate de o defecțiune nu va
depăși 24 de ore cu acces telefon 8 ore/zi, 5 zile/săptămână pentru semnalarea și
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investigarea problemelor hardware și software ale sistemelor livrate direct la furnizorul
echipamentelor, inclusiv acces la baza de cunoștințe a acestuia. Acest serviciu trebuie să fie
disponibil în limba română. Pentru echipament se va specifica la rubrica „garanție” și
termenul maxim de remediere.
Asumarea garanției se va face în scris de către producător sau de către reprezentanța în
România a acestuia printr-o declarație pe propria răspundere, către Autoritatea cotractantă.
D. TERMENUL DE LIVRARE
Livrarea si trasportul la locul de livrare ( sediul secundar al CMPAB) conform conditiilor de livrare.
Instalarea,configurarea, testarea si punerea in functiune a tuturor echipamentelor livrate, in functie
de nevoile personalului utilizator se vor face de catre persoane calificate sau autorizate de catre
ofertant.
Pentru toate echipamentele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini vor fi asigurate urmatoarele:
- livrarea si transportul la locul de livrare, respectiv Caladirea CCIR, Tronson 1 din B dul Octavian Goga nr.2,
et.7, sector 3, conform conditiilor de livrare.
- instalarea, configurarea, testarea si punerea in functiune , se va face de catre persoane calificate sau
autorizate de catre ofertant.
E.CONDITII DE LIVRARE
Livrarea produselor se va face de catre furnizor.
Perioada de livrare a produselor prezentate in prezentul caiet de sarcini este de maxim 10 zile de la data
acceptarii ofertei prin intermediul catalogului SICAP.
F. RECEPTIA PRODUSELOR
Receptia cantitativa-calitativa se va face in prezenta ambelor parti, prin intermediul procesului verbal de
receptie cantitativ-calitativa semnate de ambele parti.
Livrarea si receptia se va face in timpul orelor de lucru: de luni pana vineri intre orele 9:30 – 17:00
Furnizorul are obligatia de a livra produsul respectand cerintele tehnice specificate in caietul de sarcini.
Daca produsul nu corespunde calitativ CMPAB are dreptul sa respinga produsul respectiv, iar ofertantul are
obligatia de a-l inlocui intr-un termen de maxim 5 zile, respectiv de a completa lipsurile.

Documentul justificativ va fi “ comanda ferma/ contract”.
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