 Assess 2.0 – pentru evaluarea gradului de atac;
 BioSat 2009 – pentru statistica biologica.

1. Oferta
1.1.

Conditii generale de ofertare

Oferta va fi redactata in limba romana si va contine:
-

Pretul

-

Prezentarea ofertei tehnice;

-

Termenul de garantie;

-

Conditiile si termenul de livrare;

-

Termenul de valabilitate al ofertei.

Preturile vor fi finale si vor cuprinde toate taxele (cheltuielile de transport, cheltuielile
de depozitare sau alte taxe ocazionate de livrarea sau furnizarea acestora, alte costuri).
Preţurile şi valoarea totală vor fi exprimate în Euro si LEI, conform Formularului 8
din Sectiunea Formulare, vor fi ferme, nu se vor majora ulterior şi vor fi valabile până la
realizarea integrală a contractului.
1.2.

Certificarea calitatii

Ofertantii vor prezenta certificat de atestare a calitatii echipamentului, precum si toate
documentatiile tehnice relevante referitoare la modul de utilizare, de punere in funcţiune, etc.
Produsele vor fi obligatoriu noi, originale, neremanufacturate, vor fi livrate
sigilate, de asa natura incit sa nu permita resigilarea, inscriptionate cu numele firmei
producatoare, codul produsului, tara de origine. Produsele vor fi livrate in cutii, cu
aspect comercial.
1.3. Perioada de garanţie
Perioada de garanţie pentru echipament va fi de 24 luni. Perioada de garanţie începe
din momentul semnarii procesului verbal de receptie cantitativa si calitativa si de punere in
functiune.
Garanţia echipamentului livrat cade în răspunderea vânzătorului pe toată perioada de
garanţie definită în ofertă. În perioada de garanţie, vânzătorul se obligă să asigure constatarea
unei defecţiuni în maximum 8 ore şi remedierea defecţiunii în maxim 24 de ore de la data
reclamării acesteia de către beneficiarul echipamentului sau de a inlocui produsul in termen de
10 zile de la constatarea imposibilitatii de remediere. Remedierea se va face la sediul

beneficiarului. Perioada de garanţie se majorează cu timpul de nefuncţionare al
echipamentului în intervalul de reparare. Toate aceste mentiuni vor fi specificate în ofertă.
Contractantul va trebui să asigure garanţia de bună funcţionare, calitatea şi
performanţele echipamentului oferit pentru perioada de garanţie.
Toate echipamentele care vor necesita reparaţii în centre autorizate, se vor preda fără
mediile de stocare avute în componenţă.
În cazul în care se vor constata defecte la mediile de stocare, se vor aduce altele noi.
Se va menţiona adresa unităţii care poate asigura service autorizat pentru echipament.
1.4.

Condiţii şi termene de livrare şi execuţie

Termenul de livrare maxim al echipamentului pentru baze de date&software este de 30
zile calendaristice de la primirea ordinului de incepere în acest sens din partea Achizitorului.
Livrarea se va face la sediul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia
Plantelor, Bucuresti, Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 8, sector 1.
1.5. Condiţii de recepţie
Recepţia cantitativă şi calitativă a echipamentului pentru baze de date& software se va
desfăşura la sediul ICDPP, din Bucuresti, Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 8, sector 1, la data
livrării, de către o comisie formată din reprezentanţii beneficiarului şi în prezenţa
reprezentanţilor furnizorului.
Furnizorul va prezenta integral documentaţiile (specificaţii, certificate etc.) tehnice
aferente acestora astfel cum au fost solicitate în prezentul caiet de sarcini.
Recepţia va consta în:
 verificarea cantitativă, verificarea stării generale aparente, a modului de ambalare şi a
stării ambalajelor, conform contractului – va fi realizată de către reprezentanţii
beneficiarului;
 verificarea calitativă a produselor livrate de furnizor se va realiza de către specialiştii
în comunicaţii / informatică ai beneficiarului.
 încheierea procesului verbal de recepţie cantitativă şi calitativă si de punere in
functiune.
2. Modalităţi şi condiţii de plată
Plata echipamentului pentru baze de date & software contractat se va efectua integral.
Plata se va face în lei, conform contractului incheiat intre parti. Conversia din moneda Euro in
moneda nationala se va face in raport de cursul InforEuro stabilit pentru luna in care a fost
depusa oferta declarata castigatoare.
Plata se va face in termen de 5 zile bancare de la emiterii facturii fiscale de catre
Furnizor, dupa realizarea receptiei cantitative si calitative ale echipamentului pentru baze de
date & software.

3. Precizări finale:
Ofertele care nu satisfac corespunzător cerinţele prezentului caiet de sarcini vor fi
declarate neconforme. Caracteristicile tehnice solicitate prin prezentul caiet de sarcini sunt
minime. Nu se acceptă oferte, tehnice şi/sau financiare incomplete.
ANEXA 1 Specificatii tehnice Echipament pentru baze de date (unitate centrala de
procesare cu 2 monitoare) & software :
Procesor
Tip
Viteza
Racire aer
Placa de baza
Tip
Placa Video – 2 buc
Tip
Porturi
Memorie
Model
Tip
Capacitate
Frecventa
Stocare
Model
Capacitate HDD
Unitate Optica
Tip unitate
Placa de retea
Viteza maxima
Carcasa
Tip
Dimensiuni

Racire

Sursa
Putere
Monitor/Tastatura/Mouse

AMD Phenom II X6 Black 1100T sau
echivalent
3.30/3.70 GHz
After market
Chipset 990FX, SB950
Memorie 2GB; HD 6970, DDR5 256-bit
2xDVI, 1xHDMI,
2 x 8GB DDR3 1866MHz CL9
Channel Kit
DDR3
16GB
1866 MHz

Dual

4 x SSD 120GB SATA-III
120 GB/buc
DVD-RW
1000 Mbs
Micro-ATX / ATX / E-ATX
243 x 560 x 564 mm
Top:
1x 230 x 30 mm fan (supports 3x 120 mm fan
/ 1x 120 mm fan + 1x 230 x 30 mm fan)
Rear:
1x 140 x 25 mm fan
1000 Watt
2x LCD 20'/USB/USB

