
 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 

Schema de Granturi pentru Licee 

Beneficiar: Liceul „Simion Mehedinți” Vidra 

Tipul subproiectului: Împreună pentru viitor 

Acord de Grant nr. 869/13.10.2020 

 

 

 

CAIET DE SARCINI  

Privind achiziționarea de laptopuri (cu SO și licențe specifice)  

 

I.  Introducere 

 
     Caietul de sarcini face parte integrată din documentația de atribuire și conține specificațiile 

tehnice, respectiv ansamblul cerințelor minimale și obligatoriu de îndeplinit, pe baza cărora se 

eliberează de către fiecare ofertant propunerea tehnică, în condițiile în care criteriul de atribuire 

este „prețul cel mai scăzut”. Ofertele care nu îndeplinesc toate cerințele minimale for fi 

considerate neconforme. Orice ofertă care se abate de la cerințele minimale va fi considerată 

admisibilă numai în condițiile în care aceasta asigură un nivel calitativ superior cerințelor 

minimale. Oferta va fi pentru un număr de 20 de laptopuri, dar menționăm că doar 10 bucăți din 

lot pot fi achitate în luna decembrie, iar celelalte 10 bucăți vor fi achitate cel târziu în luna martie al 

anului 2021. 
 

II.  Obiectul achiziției 

 
    Se vor achiziționa echipamente IT, Laptopuri cu SO și licențe specifice. Obiectul acestei 

achiziții publice de produse este furnizarea, în baza unui contract de achiziție publică a 20 

laptopuri (cu SO și cu licențe specifice) cu specificațiile tehnice detaliate la punctul III. 

 

III.  Specificațiile tehnice ale obiectului achiziției 

 

Denumire produs 

 
Laptop 

Descriere generală 

 

Laptopurile trebuie să ofere mobilitate și să 

includă instrumente bune de securitate și 

performanțe multimedia.  

Detalii specifice și standarde tehnice minim 

acceptate de către Beneficiar 

Tip procesor: Intel Core i5-460M  

Specificatii CPU: 2.53Ghz up to 2.80Ghz, 3MB 

Cache 

Capacitate RAM (GB): 4GB 

Tip memorie: DDR3 

Capacitate HDD (GB): 500GB 

Display: 14''  

Tip placa video: integrata, Model: Intel HD 



Graphics 

Webcam: Cameră web 720p 

Tastatura de dimensiuni normale (QWERTY) 

Ethernet: Da;  Wi-Fi: Da;  Bluetooth: Da. 

Porturi: USB3.0: 2,  USB2.0: 2,  RJ-45: 1,  VGA: 

1, 1 port combinat căști/microfon 

Sursă de alimentare: 65W 

Sistem de operare: Da 

Software inclus: Microsoft office, skype 

Alimentare energie electrică 

 
220V 

Accesorii  

 
Accesorii incluse: Alimentator, Baterie  

 

 

IV.   Condițiile minimale de garanție 

 
      A. Ofertantul trebuie să asigure garanția de bună funcționare, calitatea și performanțele 

fiecărui echipament livrat și recepționat, cel puțin pentru o perioadă de 24 de luni. În cazul în 

care producătorii oferă perioade de garanție mai mari decțât perioadele minime de autoritatea 

contractată, perioadele de garanție ofertate vor fi cel puțin cât perioadele oferite de proucători. 

Perioadele de garanție curg de la data recepției calitative consemnate în procesul verbal de 

recepție primire la sediul Liceului „Simion Mehedinți” Vidra. Este obligatorie precizarea în 

ofertă a datelor de contact pentru serviciul de garanție. Serviciul de garanție va fi prestat de 

către furnizor sau de către partenerii de service acreditați și desemnați de către acesta. 

Ofertantul va prezenta în ofertă modalitatea de asigurare a serviciilor de garanție și, după caz, 

identitatea partenerului de service acreditat. 

 

      B. Echipamentele defectate în termenul de garanție se remediază prin grija și prin cheltuiala 

furnizorului. Perioada de remediere sau de înlocuire a acestora este între 1-5 zile lucrătoare, în 

funcție de remedierea necesară. Dacă durata de efectuare a reparațiilor depășeste 20 de zile 

lucrătoare echipamentul defect va fi înlocuit cu un alt echipament nou, identic sau superior 

calitativ. Sesizarea defecțiunii se poate transmite de către autoritatea contractată și prin e-mail 

sau fax.  La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea 

sau de a înlocui produsul în perioada convenientă, fără costuri suplimentare pentru achizitor cu 

piese/ produse noi. Se va întocmi un proces-verbal de remediere a defecțiunii, iar perioada de 

garanție se va prelungi pentru echipamentele în cauză cu durata totală a imobilizării. 

 

      C. Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defecțiunea, în termen 

de 20 de zile calendaristice, achizitorul are dreptul de a pretinde ca despăgubire contravaloarea 

produsului defect. 

 

 

 

 

 



V. Ambalarea și transportul produselor 

 
     Echipamentele se vor transporte marcate și ambalate conform prevederile din standardele de 

execuție a acestora,  astfel încât să se asigure integritatea lor pe timpul transportului, 

manipulării și depozitării până la predarea echipamentelor către achizitor la destinația finală 

(sediul achizitorului Liceul „Simion Mehedinți” Vidra , Județul Vrancea, str. Principală). Până la 

predarea echipamentelor către beneficiar, asigurarea transportului va fi în sarcina furnizorului. 
 

 

VI. Livrare, recepție, inspecție, teste 

 
       Termenul de furnizare a tuturor echipamentelor sau doar a celor 10 ce pot fi achitați în luna 

decembrie este de maxim 20 de zile de la intrarea în vigoare a contractului respectiv (data 

constituirii de garanției de bună execuție, care nu va depăși însă 5 zile lucrătoare).  

        Certificarea de către achizitor a faptului că echipamentele au fost furnizate la destinația 

fianlă se face prin semnare de primire, de către reprezentantul autorizat al achizitorului pe 

avizul de însoțire a mărfii. 

       În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la furnizarea echipamentelor la destinația finală, 

părțile vor proceda la efectuarea recepției cantitative și calitative a produselor furnizate, 

constând în efectuarea următoarelor operațiuni: 

− recepția cantitativă, bucată cu bucată,a echipamentelor furnizare; 

− recepția calitativă, prin verificarea respectării specificațiilor producatorului 

pentru caracteristicile tehnice specifice. 

        La finalizarea recepției cantitative și calitative se va întocmi un proces-verbal de Recepție, 

care va consemna îndeplinirea operațiunilor descrise mai sus. 

        Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge produsele, nu 

va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de furnizor, 

anterior furnizării acestora la destinația finală. 

        Locația de livrare: Liceul „Simion Mehedinți” Vidra, județul Vrancea, str. Principală, cod 

postal 627415 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


