
Nr. 340/23.03.2021 

CAIET DE SARCINI 
privind achiziția  

„LAPTOP” 
din cadrul proiectului: „Heritage of Csanád, bridge of schools” - cross-border 

cooperation of Catholic schools ″, acronim Heritage of Csanád, bridge of schools, cod 
eMS ROHU – 281 

 

I. OBIECTUL ACHIZITIEI 

 I.1 Titlu: 

ECHIPAMENTE IT CU ACCESORII din cadrul proiectului: „Heritage of Csanád, bridge of 
schools” - cross-border cooperation of Catholic schools″, acronim Heritage of Csanád, 
bridge of schools, cod eMS ROHU –281, finanțat în cadrul Programului Interreg V-A 
România – Ungaria  

 I.2 Autoritatea contractantă 

 Școala Gimnazială Jimbolia 

 Jimbolia, Str. T. Vladimirescu nr.83, 

 telefon 0256 360785, e-mail: scoala1jimbolia@yahoo.com 

 

 I.3 Cod CPV Principal: 

 30213100-6 – Computere portabile 

 

 I.4 Tip de contract: achiziționare produse 

 Contractul are ca scop achiziționarea de echipament audio și video, care vor fi 

folosite pentru dotarea sălii multifuncționale și în cadrul evenimentelor transfrontaliere 

care vor fi organizate. 

 I.5 Surse de finanțare 

 Proiectul: „Heritage of Csanád, bridge of schools” - cross-border cooperation 

of Catholic schools″, acronim Heritage of Csanád, bridge of schools, cod eMS ROHU – 

281 finanțat prin Programul Interreg V-A România-Ungaria. 

 I.6 Valoarea maximă estimată a contractului, fără TVA: 

 Echipament audiovizual – 2860 lei fără TVA 

 1.6.1. După furnizarea echipamentelor, se va emite o factură în lei. Plata se va 

efectua după recepția echipamentelor, în maxim 30 de zile de la emiterea facturii. 

1.6.2. Echipamentele vor fi însoțite de certificatele de calitate/garanție (după 

caz), în conformitate cu legislația în vigoare. 

Aprobat, 
Director, 

Geambazu Mihaela 



1.6.3. Prețul este ferm pe toată perioada contractului și nu poate fi modificat. 

Garanția echipamentelor va fi de minim 12 luni. 

Echipamentele livrate în cadrul contractului vor fi garantate contra defectării sau 

funcționării incorecte pe o perioadă de minim 12 luni de la data recepției finale. Orice 

remediere în perioada de garanție se va face operativ și fără nici un cost pentru 

beneficiar, la sesizarea acestuia.  

I.7 Criterii de atribuire 

 Prețul cel mai scăzut. 

 I.8 Durata contractului, 

De la semnarea contractului – martie 2021. 

1.9. Termen de livrare 

Termenul de livrare este de maxim 15 de zile de la semnarea contractului. 

  

 II. CADRU GENERAL 

 Contractul are ca scop achiziționarea de Echipamente audio-video cu accesorii. 

 Școala Gimnazială Jimbolia, a demarat un proiect care vizează cooperarea 

transfrontalieră cu școli din județul Bekes. 

 

 III. PROPUNEREA TEHNICĂ 

III.1 DESCRIEREA CONSTRUCTIVĂ, FUNCȚIONALĂ ȘI TEHNOLOGICĂ 

 Echipamente audio-video cu accesorii care se dorește să fie achiziționate se 

regăsesc în Anexa atașată. Caracteristicile tehnice minimale sunt în Fișele tehnice 

menționate în Anexă. Produsele vor fi livrate cu cablurile necesare pentru instalare. 

Anexa  – lista de cantități 

Nr. ctr. Denumire U.M. FT CANTITATE 

1. Laptop buc F.T.1 1 

 

NOTĂ:  

Instrucțiunile detaliate de utilizare pentru echipamentul de la punctul 1, precum 

și instruirea personalului se vor realiza la livrarea echipamentului.   

  

Verificat, 

Trișcau Eugenia

Întocmit, 

Talpai Gheorghina 



FISE TEHNICE 

 

Denumire proiect: „Heritage of Csanád, bridge of schools” - cross-border 
cooperation of Catholic schools ″, acronim Heritage of Csanád, bridge of schools, cod 

eMS ROHU – 281 
BENEFICIAR: SCOALA GIMNAZIALA JIMBOLIA, JUDEȚUL TIMIȘ 

FISA TEHNICĂ NR.1 

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Laptop  
 

Nr. 

crt. 

Specificatii tehnice 

 impuse prin 

 Caietul de sarcini 

Corespondenta propunerii tehnice 

cu 

specificatiile tehnice impuse prin 

Caietul de sarcini 

Producator 

1 Parametri tehnici si functionali: 
- Procesor i5 sau echivalent 
- Număr nucleu: 4 
- Frecvență nominală: minim 3 Ghz 
- Autonomie baterie: 4 ore 
- Diagonală ecran 14 inch 
- Full HD 
- Capacitate memorie 8Gb 
- SSD 256 Gb 
- Placă video integrată 
- Porturi: 3 USB, HDMI, Audio Out/Microfon 
- Greutate maximă 1.6 kg 
- Wireless 
- Tastaură internațională 
- Sistem de operare Windows sau echiva-

lent 
- Suită office 

  

2 Conditii privind exigentele de performanta (de 

asigurare a calitatii) 

- certificate / declaratie de conformitate  

  

3 Conditii de garantie si postgarantie 

- 1 ani de la punerea in functiune 

  

4 Alte conditii cu caracter tehnic 

- Mouse, geantă 

  

OFERTANT

 

 

 



 


