Proiectul privind în v ă ţă m â n tu l Secundar (ROSE)
Schema de G ranturi - Centre de invatare
Beneficiar: U niversitatea "Ştefan cel M are" din Suceava
Titlul subproiectului: A bordări M od erne ale procesului educaţional u niversitar - Centrul de învăţare USV
Acord de grant nr. 86/SGU/CI/l
Suceava, 11.03.2019

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

pentru achiziţia de bunuri

Stimate D oam ne/ Stim aţi Domni:
1.

Beneficiarul Universitatea "Ştefan cel M are" din Suceava a p rim it un g rant de la M inisterul
Educaţiei Naţionale - U nitatea de M anagem ent al Proiectelor cu Finanţare Externă, în cadrul
Schemei de G ranturi pen tru universităţi - Centre de învăţare derulate în Proiectul privind
în văţăm ântul Secundar - ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fo nd uri pentru achiziţia
b u n u rilo r p entru care a fo st emisă prezenta Invitaţie de Participare. în acest sens, sunteti invitaţi
să trim ite ţi oferta dum neavoastră de pre ţ pentru urm ătoarele produse:

L otl:

Denumirea produselor
Calculator desktop* (Plan de achiziţii, poz. 5, lot 1)
Laptop/U ltrabook (Plan de achiziţii, poz. 5, lot 1)

Cantitate
16
1

*) specificaţii tehnice anexate
Lot 2:

Denumirea produselor

Cantitate

Ecran interactiv fix 65" (Plan de achiziţii, poz. 5, lot 2)

1

Ecran interactiv fix 75" (Plan de achiziţii, poz. 5, lot 2)

1

Ecran interactiv mobil 65" (Plan de achiziţii, poz. 5, lot 2)

1

*) specificaţii tehnice anexate
2,
3.

O fertan ţii p o t depune o singură ofertă, pentru unul sau mai m ulte loturi.
Oferta dum neavoastră, în fo rm a tu l indicat în Anexă, va fi depusă în co n fo rm ita te cu te rm e n ii şi
co ndiţiile de livrare precizate şi va fi trim isă la:
Adresa: Universitatea "Ştefan cel M are", str. U niversităţii, nr. 13, corp E - Registratură
Telefon/Fax: 0230-522978 int. 422
E-mail: lucian.opait@ usv.ro
Persoană de contact: Lucian OPAIŢ

4.

Se acceptă o fe rte transm ise în original, prin E-mail sau fax.

5.

Data lim ită pentru prim irea o fe rte lo r de către Beneficiar la adresa m enţion ată la alineatul 3 este:
19.03.2019, ora 16:00. Orice o fertă prim ită după te rm e n u l lim ită m e n ţio n a t va fi respinsă.

6.

Preţul o fe rta t. Preţul to ta l tre b u ie să includă şi preţul pen tru am balare, tran spo rt, instalare şi orice
alte costuri necesare livrării produsului la urm ătoarea destinatie: U niversitatea "Ştefan cel M are",
str. Universităţii, nr. 13 (săli C109, D001, corp E - adm inistraţie, C101, C202). Oferta va fi exprimată
în Lei, iar TVA va fi indicat separat.

7.

Valabilitatea oferte i: Oferta dum neavoastră treb uie să fie valabilă cel puţin 90 zile de la data limită
pentru depunerea o fe rte lo r m enţionată la alin. 5 de mai sus.

8.

Calificarea o fe rta n tu lu i O ferta dvs. treb uie să fie însoţită de o copie a certifica tulu i de înregistrare
eliberat de Oficiul Registrului C om erţului din care să rezulte num ele com plet, sediul, persoanele
a u to riz a te / a dm in istrato rii şi dom eniul de activitate ce tre b u ie să includă şi furnizarea bunurilor
care fac obiectul prezentei proceduri de achiziţie.

9.

Evaluarea si acordarea c o n tra c tu lu i: Doar o fertele depuse de o fe rta n ţi calificaţi şi care îndeplinesc
cerinţele tehnice vo r fi evaluate prin compararea p re ţu rilo r. C ontractul se va acorda firm ei care
îndeplineşte to a te specificaţiile tehnice solicitate şi care oferă cel mai m ic pre ţ to ta l evaluat fără
TVA, pe loturi.

10.

Vă rugăm să co nfirm a ţi în scris prim irea prezentei Invitaţii de Participare şi să m enţionaţi dacă
urmează să depuneţi o o fertă sau nu. O fertanţii care nu au sediul social în m unicipiul Suceava, pot
confirm a prim irea invita ţiei prin e-mail (v. pct. 3), specificând la subiect "C onfirm are prim ire
invitatie participare achiziţie - USV/AG86".

Lucian OPAIŢ

Proiectul privind învăţăm ântul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi - Centre de invatare
Beneficiar: Universitatea "Ştefan cel M are" din Suceava
Titlul subproiectului: Abordări M oderne ale procesului educaţional universitar - Centrul de învăţare USV
Acord de grant nr. 86/SGU/C1/I
FORMULAR DE SPECIFICAŢII TEHNICE
Achiziţia de bunuri
Denumirea achiziţiei: Achiziţie tehnică de calcul şi mijloace de prezentare interactivă
Specificaţii tehnice solicitate
1

Denumire produs: Calculator desktop
Descriere generală: Calculator ce include: unitate de calcul, m onitor, tastatura, mouse
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: Procesor Intel Core i5 min.
4GHz sau echivalent, CPU Cooler, Placa de baza 2*DDR4, min. l*P C IE xl6, min. 2*PC!E/ VGA/HDMI/DVI,
min. 2*SATA3, 6CH, GigabitLAN, min. 4*USB3.0, min. 4*USB2.0, M em orie min, 16 GB DDR4, HDD intern,
3.5", min. 1TB, SATA3, 7200rpm, SSD min. 256Gb, tastatura, mouse cu fir, USB, M onitor, min. 23", FHD,
16:9, 1920* 1080, 60hz, LED, 5 ms, min. 1000:1, Carcasa Mid Tower sursa 500W ATX 2x USB, fro n t USB +
audio, sau echivalent
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar: frecventa procesor min. 4GHz, SSD min.
256 Gb, HDD 7200rpm min. 1TB, m on itor FHD 5 ms, min. 1000:1
v Piese de schimb: asigurate fara costuri suplimentare in perioada de garanţie de 2 ani
Instrumente şi Accesorii
\ Manuale: Furnizate de producător: limba: engleză sau română
M Cerinţe de întreţinere: Intervenţie în maxim 48 ore de la anunţarea (scris/e-mail) defectului (excepţie
defectele anunţate în zilele de joi şi vineri, pentru care intervenţiile se vor efectua în ziua de luni); în cazul
intervenţiilor cu durată mai mare de 48 de ore se va asigura echipament la schimb;

2

Denumire produs: Laptop/U ltrabook
Descriere generală: Laptop/Ultrabook, ultraportabil
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: Ultrabook, Procesor Intel i7
sau echivalent, num ăr nuclee min. 2, frecventa nominala min. 2600 Ml-lz, Cache min. 4096 KB, Frecventa
Turbo Boost min. 3500 MHz, Procesor grafic integrat, Diagonala display min. 13 inch, Touchscreen,
Rezoluţie min. 3200 x 1800, Capacitate memorie min. 16 GB, HDD SSD, Capacitate stocare min, 1 TB, Placa
video integrata, camera WEB HD, Difuzoare integrate, Microfon integrat, porturi min. 2 x USB 3.0, 1 x
Audio O ut, C ititor de cârduri, Wireless 802.11 ac, Bluetooth, greutate max. 1.6 kg, Tastatura internaţionala
iluminata, Sistem de operare M icrosoft W indows 10 Home
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar: frecventa nominala procesor min. 2600
MHz, Frecventa Turbo Boost min. 3500 MHz
V Piese deischimb: asigurate fara costuri suplimentare in perioada de garanţie de 2 ani
Instrumente şi Accesorii
V Manuale: Furnizate de producător: limba: engleză sau română
V Cerinţe de întreţinere: Intervenţie în maxim 48 ore de la anunţarea (scris/e-mail) defectului (excepţie
defectele anunţate în zilele de joi şi vineri, pentru care intervenţiile se vo r efectua în ziua de luni);

3

Denumire produs: Sistem display interactiv cu montaj pe perete 65"
Descriere generală: Sistem display interactiv 65" cu m ontaj pe perete, posibilitate de comunicaţie wireless
cu calculatorul, rezoluţie 4K

Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: display interactv cu touch
panel min. 65", LED, dimensiune minima 1400 mm x 800 mm, rezoluţie min. 3800x2160 pixeli (4K), min.
16 W indows/8 Android puncte de contact m ulti-touch, durata de viata min. 30000 ore, form at fişiere
JPEG, BMP, PNG, MPEG1-4, H.264, H.265, MOV, FLV, MP3, M4A, conexiuni min. 1 x HDMI 1.4, min. 1 x
HDMI, min. 4 x USB, min. 1 x MIC, min. 1 x D PI.2, min. l x VGA 2.0, min. 1 x RS232, min. 1 x RJ45,
comunicaţie wireless cu laptop-ul (distanta de transmisie min. 3m), alimentare 220V, 50Hz, sistem de
operare, sistem de sunet min. 2 x 10W, suport prindere perete slim, m ontaj (materiale, cabluri, alimentare
electrică), instruire utilizatori
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar: posibilitate de comunicaţie wireless cu
calculatorul, rezoluţie 4K, sunet min. 2 x 10W
V Piese de schimb: asigurate fara costuri suplimentare in perioada de garanţie de 3 ani
Instrumente şi Accesorii
V Manuale: Furni7ate de producător: limba: engleză sau română
V Cerinţe de întreţinere: Intervenţie în maxim 48 ore de la anunţarea (scris/e-mail) defectului (excepţie
defectele anunţate în zilele de jo i şi vineri, pentru care intervenţiile se vor efectua în ziua de luni);
4

Denumire produs: Sistem display interactiv cu montaj pe perete
Descriere generală: Sistem display interactiv 75" cu m ontaj pe perete, posibilitate de comunicaţie wireless
cu calculatorul, rezoluţie 4K, sunet min. 2 x 10W
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: display interactv cu touch
panel min. 75", LED, dimensiune minima 1600 mm x 900 mm, rezoluţie min. 3800x2160 pixeli (4K), min.
16 W indows/8 Android puncte de contact m ulti-touch, durata de viata min. 30000 ore, form at fişiere
JPEG, BMP, PNG, MPEG1-4, H.264, H.265, MOV, FLV, MP3, M4A, conexiuni min. 1 x HDMI 1.4, min. 1 x
HDMI, min. 4 x USB, min. 1 x MIC, min. 1 x D P I.2, min. l x VGA 2.0, min. 1 x RS232, min. 1 x RJ45,
comunicaţie wireless cu laptop-ul (distanta de transmisie min. 3m), alimentare 220V, 50Hz, sistem de
operare, sistem de sunet min. 2 x 10W, suport prindere perete slim, m ontaj (materiale, cabluri, alimentare
electrică), instruire utilizatori
Parametri de funcţionare minim acccptaţi dc cătro Beneficiar:
V Piese de schimb: asigurate fara costuri suplimentare in perioada de garanţie de 3 ani
Instrumente şi Accesorii
V Manuale: Furnizate de producător: limba: engleză sau româna
V Cerinţe de întreţinere: Intervenţie în maxim 48 ore de la anunţarea (scris/e-mail) defectului (excepţie
defectele anunţate în zilele de joi şi vineri, pentru care intervenţiile se vor efectua în ziua de luni);

5

Denumire produs: Sistem display interactiv cu montaj pe stand mobil
Descriere generală: Sistem display interactiv 65" cu m ontaj pe stand mobil, posibilitate de comunicaţie
wireless cu calculatorul, rezoluţie 4K, sunet min. 2 x 10W
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: display interactv cu touch
panel min. 65", LED, dimensiune minima 1400 mm x 800 mm, rezoluţie min. 3800x2160 pixeli (4K), min.
16 W indow s/8 Android puncte de contact m ulti-touch, durata de viata min. 30000 ore, fo rm at fişiere
JPEG, BMP, PNG, MPEG1-4, H.264, H.265, MOV, FLV, MP3, M4A, conexiuni min. 1 x HDMI 1.4, min. 1 x
HDMI, min. 4 x USB, min. 1 x MIC, min, 1 x DPI.2, min. l x VGA 2.0, min. 1 x RS232, min. 1 x RJ45,
comunicaţie wireless cu laptop-ul (distanta de transmisie min. 3m), alimentare 220V, 50Hz, sistem de
operare, sistem de sunet min. 2 x 10W, suport prindere perete slim, m ontaj (materiale, cabluri, alimentare
electrică), instruire utilizatori
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar: posibilitate de comunicaţie wireless cu
calculatorul, rezoluţie 4K
V Piese de schimb: asigurate fara costuri suplimentare in perioada de garanţie de 3 ani

Specificaţii tehnice solicitate
Instrumente şi Accesorii
V Manuale: Furnizate de producător: limba: engleză sau română
V Cerinţe de în tre ţin e re : Intervenţie în maxim 48 ore de la anunţarea (scris/e-mail) defectului (excepţie
defectele anunţate în zilele de joi şi vineri, pentru care intervenţiile se vor efectua în ziua de luni);

Anexa
Termeni si Condiţii de Livrare*1
Achiziţia de Tehnica de calcul/Mijioace de prezentare interactivă
Proiect: Abordări Moderne ale procesului educaţional universitar - Centrul de învăţare USV
Beneficiar: Universitatea "Ştefan cel M are” din Suceava
O fertan t:............
1.

O ferta de p re t [a se completa de către Ofertant]

Nr. crt.

Denumirea produselor

(1)

(2)

Cant.
(3)

Valoare
Totală
fără TVA
(5=3*4)

Preţ
unitar
(4)

TVA
{6=5*
%TVA)

Valoare
totală cu
TVA
(7=5+6)

'
TOTAL

I

2.

Pret fix: Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării
contractului.

3.

Grafic de livrare: Livrarea se efectuează în cel mult 4 săptăm âni de la semnarea
Contractului/ Notei de Comanda, la destinaţia finală indicată, conform următorului grafic: [a
se completa de către Ofertant]
Nr.
crt.

Cant.

Denumirea produselor

Termene de livrare

4.
Plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală
indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform Graficului de
livrare.
5.
G a ra n ţie : Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin 1 an de la data
livrării către Beneficiar. Vă rugăm să m enţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.
6.

In s tru c ţiu n i de a m b alare :
Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor
în timpul transportului către destinaţia finală.

1 Anexa Termeni şi Condiţii de Livrare este formularul în

care Beneficiarul va completa condiţiile în care doreşte

furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A - Specificaţii Tehnice solicitate).

,

Ofertanţii completează formularul cu oferta lor - p c t.l, pct 3 si pct. 7B - şi îl returnează Beneficiarului semnat, dacâ
acceptă condiţiile de livrare cerute de Beneficiar.

7.
Specificaţii Tehnice:
(de inserat specificaţiile tehnice ale bunurilor):
Lot 1:
A. S p e c ific a ţii te h n ic e s o lic ita te
D en um ire p ro d u s : Calculator desktop
D escriere g enerală: Calculator ce include:
unitate de calcul, monitor, tastatura, mouse
Detalii s p e c ific e ş i sta n d a rd e te h n ic e
m in im a cce p ta te de c ă tre B e ne ficiar:
Procesor Intel Core i5 min. 4GHz sau
echivalent, CPU Cooler, Placa de baza
2*DDR4, min. 1*PCIEx16, min. 2*PCIE.
VGA/HDMI/DVI,
min.
2*SATA3,
6CH,
GigabitLAN, min. 4*USB3.0, min. 4*USB2.0,
Memorie min. 16 GB DDR4, HDD intern, 3.5",
min. 1TB.
SATA3, 7200rpm. SSD min.
256Gb, tastatura, m ouso cu fir. USB, Mon tor,
min. 23", FHD, 16:9, 1920* 1080, 60hz, LED,
5 ms, min. 1000:1, Carcasa Mid Tower sursa
500W ATX 2x USB, front USB + audio, sau
echivalent
Param etri de fu n c ţio n a re m in im a cc e p ta ţi
de către B e n e fic ia r: frecventa procesor min.
4GHz, SSD min. 256 Gb, HDD 7200rpm min.
1TB, monitor FHD 5 ms, min. 1000:1
Piese de s c h im b : asigurate fara costuri
suplimentare in perioada de garanţie de 2 am
Instrumente şi Accesorii
| Manuale: Furnizate de producător: limba:
I engleză sau română
C erinţe de în tre ţin e re : Intervenţie în maxim
48 ore de la anunţarea (scris/e-mail)
defectului (excepţie defectele anunţate în
zilele de joi şi vineri, pentru care intervenţiile
se vor efectua în ziua de luni); în cazul
intervenţiilor cu durată mai mare de 48 de ore
se va asigura echipament la schimb;
D en um ire p ro d u s : Laptop/Ultrabook
D escriere
g en erală:
Laptop/Ultrabook,
ultraportabil
D etalii s p e c ific e şi sta n d a rd e te h n ic e
m in im a c ce p ta te de că tre B e n e fic ia r:
Ultrabook, Procesor Intel i7 sau echivalent,
număr nuclee min. 2, frecventa nominala min.
2600 MHz, Cache min, 4096 KB, Frecventa
Turbo Boost min. 3500 MHz, Procesor grafic
integrat, Diagonala display min. 13 inch,
Touchscreen, Rezoluţie min. 3200 x 1800,
Capacitate memorie min. 16 GB, HDD SSD,
Capacitate stocare min. 1 TB, Placa video
integrata, camera W EB HD, Difuzoare

B. S p e c ific a ţii te h n ic e o fe rta te
[a se completa de către Ofertant]
Marca / m odelul produsului
Descriere generală
Detaliile specifice şi standardele tehnice
ale produsului ofertat

Parametrii de Funcţionare ai produsului
ofertat

Marca / m odelul produsului
Descriere generală
Detaliile specifice şi standardele tehnice
ale produsului ofertat

integrate, Microfon integrat, porturi min. 2 x
USB 3.0, 1 x Audio Out, Cititor de cârduri,
Wireless 802.11 ac, Bluetooth, greutate max.
1.6 kg, Tastatura internaţionala iluminata,
Sistem de operare M icrosoft W indows 10
Home
Parametri de funcţionare minim acceptaţi
de către Beneficiar: frecventa nominala
procesor min. 2600 MHz, Frecventa Turbo
Boost min. 3500 MHz
Piese de schimb: asigurate fara costuri
suplimentare in perioada de garanţie de 2 ani
Instrumente şi Accesorii
Manuale: Furnizate de producător: limba:
engleză sau română
Cerinţe de întreţinere: Intervenţie în maxim
48 ore de la anunţarea (scris/e-mail)
defectului (excepţie defectele anunţate în
zilele de joi şi vineri, pentru care intervenţiile
se vor efectua în ziua de luni);

Parametrii de Funcţionare ai produsului
ofertat

Lot 2:
A. Specificaţii tehnico solicitate
Denumire produs: Sistem display inleracuv
cu montaj pe perete 65"
Descriere generală: Sistem display interactiv
65" cu montaj pe perete, posibilitate de
comunicaţie wireless cu calculatorul, rezoluţie
! 4K
Detalii specifice şi standarde tehnice
minim acceptate de către Beneficiar:
display interactv cu touch panel n in . 65"
LED, dimensiune minima 1400 mm x 800
mm, rezoluţie min. 3800x2160 pixeli (4K),
min. 16 W indows/8 Android puncte de
contact multi-touch, durata de viata min.
30000 ore, form at fişiere JPEG, BMP, PNG,
MPEG1-4, H.264, H.265, MOV, FLV, MP3,
M4A, conexiuni min. 1 x HDMI 1,4, min. 1 x
HDMI, min. 4 x USB, min. 1 x MIC, min. 1 x
DP1.2, min. 1x VG A 2,0, min. 1 x RS232,
min. 1 x RJ45, com unicaţie wireless cu
laptop-ul (distanta de transm isie min. 3m),
alimentare 220V, 50Hz, sistem de operare,
sistem de sunet - min. 2 x 10W, suport
prindere perete slim, montaj (materiale,
cabluri,
alimentare
electrică),
instruire
utilizatori
Parametri de funcţionare minim acceptaţi
de
către
Beneficiar:
posibilitate
de
comunicaţie wireless cu calculatorul, rezoluţie
4K, sunet min. 2 x 10W
Piese de schimb: asigurate fara costuri

I
;

B. Specificaţii tehnice ofertate
[n s<y cornpleia do cd uc Ofuriant]
Marca / modalul produsului
Dcsci iero gonornlu

Dciahik: specifice şi standardele tehnice
alo produsului ofertat

Parametrii de Funcţionare ai produsului
ofertat

suplimentare in perioada de garanţie de 3 ani
Instrumente şi Accesorii
Manuale: Furnizate de producător: limba:
engleză sau română
C erinţe de în tre ţin e re : Intervenţie în maxim
48 ore de la anunţarea (scris/e-mail)
defectului (excepţie defectele anunţate în
zilele de joi şi vineri, pentru care intervenţiile
se vor efectua în ziua de luni);
D en u m ire p ro d u s : Sistem display interactiv
cu montaj pe perete
D escriere generală: Sistem display interactiv
75" cu montaj pe perete, posibilitate de
comunicaţie wireless cu calculatorul, rezoluţie
4K, sunet min. 2 x 10W
! D etalii s p e c ific e şi s ta n d a rd e te h n ic e
m in im a ccep tate de că tre B eneficiar:
display interactv cu touch panel min. 75",
LED, dimensiune minima 1600 mm x 900
mm. rezoluţie mm. 3800x2160 pixeh i'4Ki.
min. 16 Windows/8 Android puncte de
contact multi-touch, durata de viata min.
30000 ore, form at fişiere JPEG, BMP, PNG,
MPEG1-4, H.264, H.265, MOV, FLV, MP3,
M4A, conexiuni min. 1 x HDMI 1.4, min. 1 x
HDMI, min. 4 x USB, min. 1 x MIC, min. 1 x
DP1.2, min. 1x VGA 2.0, min. 1 x RS232,
min. 1 x RJ45, comunicaţie wireless cu
laptop-ul (distanta de transm isie min. 3m),
alimentare 220V 50Hz. sistem de opeiare
sistem de sunet min. 2 x 10W, suport
prindere perete slim, montaj (materiale,
cabluri,
alimentare
electrică),
instruire
utilizatori
P a ram etri de fu n c ţio n a re m in im a ccep taţi
de că tre B e ne ficiar:
Piese de s c h im b : asigurate fara costuri
suplimentare in perioada de garanţie de 3 ani
Instrumente şi Accesorii
M anuale: Furnizate de producător; limba:
engleză sau română
C erinţe de în tre ţin e re : Intervenţie în maxim
48 ore de la anunţarea (scris/e-mail)
defectului (excepţie defectele anunţate în
zilele de joi şi vineri, pentru care intervenţiile
se vor efectua în ziua de luni);
D e n u m ire p ro d u s: Sistem display interactiv
cu montaj pe stand mobil
D escriere generală: Sistem display interactiv
65" cu montaj pe stand mobil, posibilitate de
comunicaţie wireless cu calculatorul, rezoluţie
4K, sunet min. 2 x 10W
D etalii s p e c ific e şi s ta n d a rd e te h n ic e
m in im a cce p ta te de c ă tre B e ne ficiar:

Marca / modelul produsului
Descriere generală

Detaliile specifice şi standardele tehnice
nle produsului ofertai

Parametrii de Funcţionare ai produsului
ofertat

Marca / m odelul produsului
Descriere generală

Detaliile specifice şi standardele tehnice
ale produsului ofertat

display interactv cu touch panel min. 65",
LED, dimensiune m inima 1400 mm x 800
mm, rezoluţie min. 3800x2160 pixeli (4K),
min. 16 Windows/8 Android puncte de
contact multi-touch, durata de viata min.
30000 ore, form at fişiere JPEG, BMP, PNG,
MPEG1-4, H.264, H.265, MOV, FLV, MP3,
M4A, conexiuni min. 1 x HDMI 1.4, min. 1 x
HDMI, min. 4 x USB, min. 1 x MIC, min. 1 x
DP1.2, min. 1x VG A 2.0, min. 1 x RS232,
min. 1 x RJ45, comunicaţie wireless cu
iaptop-ul (distanta de transm isie min. 3m),
alimentare 220V, 50Hz, sistem de operare,
sistem de sunet min. 2 x 10W, suport
prindere perete slim, montaj (materiale,
cabluri,
alim entare
electrică),
instruire
utilizatori
Parametri de funcţionare minim acceptaţi
de către Beneficiar: posibilitate de
comunicaţie wireless cu calculatorul, rezoluţie
_4K
Piese de schimb: asigurate fara costuri
suplimentare in perioada de garanţie de 3 ani
Instrumente şi Accesorii
Manuale: Furnizate de producător: limba:
engleză sau română
Cerinţe de întreţinere: Intervenţie în maxim
48 ore de la anunţarea (scris/c-mail)
defectului (excepţie defectele anunţate în
zilele de joi şi vineri, pentru care intervenţiile
se vor efectua în ziua de luni);

NUMELE OFERTANTULUI
Semnătură autorizată____
Locul:
Data:

Param etrii de Funcţionare ai produsului
ofertat
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CONDIŢII DE LIVRARE CERUTE DE BENEFICIAR
Achiziţia de bunuri

Denumirea achiziţiei:

Achiziţie tehnică de calcul şi mijloace de prezentare interactivă

Condiţii de livrare cerute de beneficiar:

Max. 4 saptamani de la semnarea contractului

