MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş”
al judeţului Arad

VĂZUT
(Î) ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF
Lt.col.

NESECRET

Exemplar unic
Nr. 546227
Arad, 23.02.2018

APROB
INSPECTOR ŞEF
Lt. col.
Cristian GÂRBĂU

Marian MATEI

CAIET DE SARCINI
Privind achiziţia a - 1 - Switch 24 porturi Gigabit 10/100/1000Mbps

I. DESTINAȚIE
Dotarea cu Switch 24 porturi Gigabit 10/100/1000Mbps este necesare pentru
extinderea reţelei de Intranet a Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al
judeţului Arad..

II. CARACTERISTICI TEHNICE:
Cerinţele tehnice specificate sunt minime.
Caracteristici Hardware/Performan
Hardware/Performanță/Software:
Standarde și
IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Protocoale
Interfață
24 Porturi 10/100/1000Mbps RJ45 (Auto-Negotiation)
Sursă Alimentare
100~240V AC
MAC Address Table 8k
Management
NU
Garanție
24 luni

III. CERINȚE FINALE
Pornind de la specificațiile
iile elaborate de autoritatea contractanta prin
rin caietul de sarcini,
ofertanții vor preciza, obligatoriu, îîn cadrul propunerii tehnice, tipul și modelul
echipamentelor ofertate, precum și caracteristicile tehnice specifice tipului șii modelului de
produs ofertat însoțit
țit de certificatul de conformitate
conformitate, cartea tehnică/manual de exploatare
şi întreţinere/echivalent și declaraţie/certificat
eclaraţie/certificat de conformitate.
Nu se admite simpla asumare a îndeplinirii
inirii caietului de sarcini fără precizarea tipului
și modelului echipamentului
ntului ofertat. Ofertele care nu indica tipul și modelul echipamentelor
ofertate, ci doar menționează
ționează că se vor îndeplini cerinț
cerințele caietului de sarcini, fără a fi însoțite
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de certificatul de conformitate, vor fi considerate oferte tehnice neconforme deoarece sunt
considerate incomplete din punct de vedere al solicitărilor autorității contractante.
Caracteristicile solicitate prin prezentul caiet de sarcini și specificația tehnică sunt
considerate minimale. În acest sens orice oferta de bază prezentată care se abate de la
prevederile acestei specificații, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea
tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din prezentul
caiet de sarcini, respectiv specificației tehnice.
Informațiile menționate în prezentul caiet de sarcini și specificație tehnică, constituie
ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către ofertanți propunerea tehnică și
propunerea financiara.

IV. CONDIȚII GENERALE ALE CAIETULUI DE SARCINI
A. CRITERIUL FOLOSIT PENTRU STABILIREA OFERTEI
CÂŞTIGĂTOARE:
- „PREȚUL CEL MAI SCĂZUT“
B. PREVEDERI CONTRACTUALE:
Pentru derularea contractului este necesar ca prestatorul să deschidă un cont la
trezorerie.
Contractul de produse încheiat se va derula pana la 28.02.2018 .
Nu se acceptă actualizarea preţului contractului.

C. MODALITĂŢI DE PLATĂ
Plata se va efectua în conturile deschise la Direcţiile de Trezorerie ale statului.
Ofertantul va specifica în oferta financiară numărul contului şi Direcţia de Trezorerie la care
este deschis.
Beneficiarul va efectua plata către prestator prin ordin de plată în termen de maxim 30
zile lucrătoare de la emiterea facturii.

D. LIVRAREA PRODUSULUI
Livrarea produsului se va face la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al
județului Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 66-72, cod poștal 310037, tel. 0257251212, fax
0257281006.

E.GARANȚIA ECHIPAMENTELOR
1. Termenul de garanție al echipamentelor să fie de minim 2 ani de la data livrării.
2. În cazul apariției unei deficiente in perioada de garanție, beneficiarul va notifica
furnizorul.
3. Răspunsul furnizorului cu privire la notificarea deficiențelor produselor în perioada de
garanție, va fi transmis în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data primirii
notificării deficienței.
4. Remedierea deficiențelor apărute în perioada de garanție se va asigura în maximum 7
zile de la primirea notificării, din partea reprezentanților beneficiarului. În acest sens,
orice cheltuială necesară pentru înlăturarea defecțiunilor apărute în perioada de
garanție, vor fi suportate de furnizor.
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5. Perioada imobilizării între data notificării de către beneficiar a deficiențelor reclamate
și data recepției bunului după remedierea deficiențelor, prelungește automat perioada
de garanție inițială cu termenul corespunzător.
ÎNTOCMIT şi CERTIFICAT
în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii
(Î)Şef Serviciu Comunicaţii şi Tehnologia
Informaţiei
Mr.
Mihai SPIER
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