
          

                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                              

Str. Caransebes nr.1, et .7, Sector 1, 012271,Bucureşti 
Tel.    +40(0)21 311 06 31 
Fax:   +40(0)21 311 06 32 
Mob.  +40(0)749 21 67 17 

e-mail: office@ilr.ro,www.ilr.ro 

 

 

 

                Aprob, 

DIRECTOR GENERAL, 

  Daiana Theodora CUIBUS 

 

 

 

CAIET DE SARCINI 

Privind achiziția de echipament portabil - laptopuri 

 

 

1. Date generale 

1.1.  Autoritate contractantă: Institutul Limbii Române 

1.2. Adresa sediu: Bucureşti, str. Caransebeș nr.1 etj.7, sector 1, Cod fiscal: 11961471 

 Numărul de telefon și fax: 021.311.06.31 / 021.311.06.32  

 

2. Denumirea achiziției: 

Achiziția de echipamente portabile, laptopuri, pentru dotarea Institutului Limbii Române 

cod CPV 30213100-6 Computere portabile/ cod CPV 30237200-1 Accesorii pentru computere 

Achiziție directă, conform art.7, alin.51 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările 

ulterioare 

 

3. Generalitati 

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea ofertei si 

constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre ofertant propunerea 

tehnica. 

Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice. Cerintele impuse vor fi 

considerate minimale.  

In acest sens, orice oferta prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, 

va fi luata in considerare dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune 

asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din Caietul de Sarcini.  

 

4. Obiectul achiziţiei:  

Achiziția de echipamente portabile, laptopuri, pentru Institutului Limbii Române destinate 

salariaților instituției, conform specificațiilor de mai jos: 

PROCESOR 

Producator procesor Intel® 

Tip procesor I3 

Model procesor i3-1115G4 Processor 
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Arhitectura Comet Lake 

Numar nuclee 4 

Frecventa nominala 3.00GHz 

Cache 6144 KB 

Frecventa Turbo Boost 4.10GHz 

Tehnologie procesor 14 nm 

Procesor grafic integrat Intel® UHD Graphics 

AFISARE 

Diagonala display 15.6 inch 

Format display Full HD 

Tehnologie display IPS 

Finisaj display Anti-Glare 

Luminozitate 250 niti 

Rezolutie 1920 x 1080 

Touchscreen Nu 

MEMORIE 

Capacitate memorie 8 GB 

Tip memorie DDR4 

Numar sloturi 1 

Sloturi ocupate 1 

Frecventa 3200 MHz 

HARD DISK 

Tip stocare SSD 

Capacitate SSD 256 GB 
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Interfata SSD PCI Express 

PLACA VIDEO 

Tip placa video Integrata 

Chipset video Intel UHD 

MULTIMEDIA 

Unitate optica Nu 

Camera WEB HD 

Audio Difuzoare stereo Microfon 

Tehnologii audio Dolby Advanced Audio 

Putere difuzoare 4 W 

CONECTIVITATE & PORTURI 

Porturi 2 x USB 3.1 1 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x 

RJ-45 1 x USB type C 1 x Audio 

Out/Microfon 

Retea 10/100/1000 

Wireless 802.11 ax 2x2 

Versiune Bluetooth 5.0 

SOFTWARE 

Sistem de operare Windows 10 

CARACTERISTICI GENERALE 

Tastatura numerica DA 

Greutate 2  Kg 

Securitate Parola BIOS Parola HDD Security 

lock Cititor amprenta TPM 2.0 

(Trusted Platform Module) 

Limba tastatura Tastatura internationala 
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Autonomie baterie 12.2 h 

Culoare Negru 

Sistem de operare Windows 10 

 

Cantitate: 10 buc 

 

5. Cerințe minime obligatorii  

5.1. Produsele vor fi livrate într-o singură tranșă, în termen de maximum 15 zile de la data 

semnării contractului;  

5.2. Se depune ofertă obligatoriu pentru toate reperele menționate în capitolul 2 – 

”Obiectul achiziției”;  

5.3. Prețurile unitare de achiziție a produselor, prevăzute în ofertă, au preț ferm și nu se 

modifică pe durata valabilității contractului; 

5.4. Produsele vor fi transportate în condiții care să respecte normele legale în vigoare;  

 

6. Cerințe tehnice  

6.1. Produsele trebuie să respecte specificațiile tehnice date de producător şi tipul solicitat; 

6.2.  Produsele vor fi noi și originale cu o perioada de garanție de 12 luni din momentul 

recepției fără obiecțiuni;  

6.3. Furnizorul are obligația de a asigura garanția pentru eventualele defecțiuni apărute la 

produsele ce fac obiectul achiziției, înlocuind produsele defecte in termen de 5 zile de 

la notificarea autorității contractante;  

6.4. Produsele vor fi însoțite de certificatul de garanție. Neconformitatea calitativă a 

produselor livrate și recepționate va putea fi constatată în orice moment din interiorul 

termenului de valabilitate a acestora și indiferent de perioada de valabilitate a 

contractului, dacă respectiva neconformitate calitativă nu putea fi constatată la 

momentul livrării;  

6.5.  Codul produsului va fi inscripționat în întregime pe ambalaj din procesul de 

fabricație, sau daca e aplicat ulterior cu etichetă autoadezivă sau prin ștampilare, 

furnizorul va prezenta declarație de conformitate.  

6.6.  Produsele ofertate vor avea marcajul CE. Ofertanții au obligația de a face dovada 

conformității fiecărui produs ofertat prin prezentarea „Certificatului de calitate si 

conformitate” sau „Declarație de conformitate” la care se anexează copia 

documentelor de conformitate emise de producător.  

6.7.  Pe ambalajul produselor se vor identifica elemente de siguranță şi conformitate a 

produselor sub formă de timbru hologramă, sigiliu etc, aşa cum sunt ele identificate 

în conformitate cu dosarul tehnic al producătorului de consumabile;  

6.8.  Toate produsele ofertate vor avea capacitatea maxima existentă pentru echipamentul 

pentru care sunt solicitate. Codul produsului ofertat și capacitatea de printare a 
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acestuia vor fi trecute pentru fiecare produs în ofertă. Ofertarea unor produse cu o 

capacitatea inferioara va duce la considerarea ofertei drept neconforma. 

 

Notă: 

- Nu se admit produse care au amabalaje deteriorate. 

- Nu se admit produse care nu respectă standardele de calitate UE. 

 

Cerințe specifice aplicabile contractului 

Ofertantul poate adăuga și precizări suplimentare, pe care le consideră argumente 

importante în favoarea ofertei sale;  

Transportul produselor la sediul beneficiarului este suportat de furnizor și nu majorează 

prețul ofertei. 

 

7. Locul, condițiile de transmitere și recepția produselor  

7.1. Locul de transmitere: str. Caransebes nr.1, etj.7, sect.1 Bucuresti - 012771  

7.2. Recepția produselor se va efectua la sediul din str. Caransebes nr.1, etj.7, sect.1 

Bucuresti - 012771, după verificarea de către personal autoritatea contractanta a 

modului în care au fost respectate prevederile contractuale privind cantitatea, 

calitatea și specificațiile tehnice stipulate în prezentul caiet de sarcini.  

 

8. Plata şi modalități de plată  

Achizitorul se obligă să plătească contravaloarea produselor furnizate, în termen de 30 

de zile de la recepția bunurilor (pe bază de proces verbal) și înregistrarea facturii fiscale 

la sediul său în conformitate cu prevederile Legii nr. 72/2013 pentru combaterea 

întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte.  

 

9. Condiții impuse pentru securitatea și sănătatea în muncă și protecția mediului 

Contractantul trebuie să respecte standardele de securitate și sănătate în muncă respectiv 

standardele de mediu prevăzute de legislația în vigoare, fiind direct responsabil de 

consecințele nerespectării acestei legislații. 

 

     

Întocmit, 

Ovidiu Clim 

Inspector de specialitate 
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