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Se va completa de către ofertant
Specificaţii
Abateri/Remarce
tehnice
(de specificat dacă
există)
garantate

1. NOTE GENERALE
Caietul de sarcini face parte integrantă din Documentația de atribuire și constituie
setul complet de cerințe pe baza cărora se elaborează Propunerea tehnică de către fiecare
ofertant.
Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minime și obligatorii. În acest sens, orice
ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în
considerare, dar numai în măsura în care Propunerea tehnică presupune asigurarea unui
nivel calitativ superior cerințelor minime din Caietul de sarcini. Oferta ce conține
caracteristici ale produselor inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini va fi considerată
neconformă și va fi respinsă.
I.P. „Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” (SNMFR),
intenționează sa achiziționeze: sisteme de Operare Windows și pachete de program MS
Office cu licențe .
2. SCOPUL
Scopul sistemului operațional MS Windows este de a asigura:
- Un mediu de funcționare corect pentru diferite aplicații soft întrebuințate;
- Funcționarea corectă a diferitor dispozitive periferice conectate la calculator;
- Simplificarea lucrului personalului angajat.
Scopul pachetului de aplicații MS Office este de a asigura:
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- Perfectarea documentelor;
- Exportul/importul datelor din/în diferite aplicații.

3. CANTITATEA
- 30 - Sisteme de Operare Windows Professional 10 - 32 bit/64 bit Single OLP NL
Legalization GetGenuine;
- 5 - Programe MS Office Professional Plus 2016 - 32 bit/64 bit Single OLP NL.
4. DESCRIERE
- Sistemul de operare Windows trebuie să gestioneze eficient toate resursele software
şi hardware ale calculatorului, asigurând interfaţa cu utilizatorul, accesul acestuia în
controlul programului, examinarea stării sistemului.
- Programele MS Office trebuie să asigure prelucrarea documentelor parvenite sau
create local, simplificarea introducerii datelor și aranjarea lor într-o formă citabilă.
5. COMPONENŢA
Cerinţele minime pentru sistemul de operare Windows sunt următoarele:
- Licențierea conform procedurii Open license.
- Versiuni ale sistemului de operare MS Windows pentru instalarea și configurarea pe
computere cu ierarhia de 32 biți sau 64 biți.
- Certificare Microsoft sau echivalent.
Cerinţele minime pentru pachetul de aplicații Office sunt următoarele:
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- Licențierea conform procedurii Open license.
- Versiuni ale pachetului de aplicații MS Office pentru instalarea și configurarea pe
computere cu ierarhia de 32 biți sau 64 biți.
- Certificare Microsoft sau echivalent.
6. CARACTERISTICI TEHNICE MINIME OBLIGATORII

•
•
•
•
•
•
•

6.1 Sistem de operare Windows Pro 10 32bit/64bit SNGL OLP NL Legalization
GetGenuine
Licențierea conform procedurii Open license cu posibilitate de Downgrade la
versiunile anterioare;
Versiunea sistemului de operare: pe 32 biți și 64 biți;
O singură limbă a sistemului de operare (SNGL): Englez;
Nivelul prețurilor (NL) fără nivel: No Level;
Legalizarea licenței: Legalization GetGenuine
Soluție de descărcare pentru sistem de operare MS Windows disponibil pe website
de la producător;
Certificare: Microsoft sau echivalent;

6.2 Pachet de programe Office Pro Plus 2016 32bit/64bit SNGL OLP NL
• Licențierea conform procedurii Open license cu posibilitate de Downgrade la
versiunile anterioare;
• Versiunea pachet office: pe 32 biți și 64 biți;
• O singură limbă a pachetului de programe Office (SNGL): Englez, cu soluție de
update a pachetelor lingvistice (language package) și a pachetelor gramaticale
(spelling package);
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• Nivelul prețurilor (NL) fără nivel: No Level;
• Componența aplicațiilor: MS Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, Publisher,
OneNote;
• Soluție de descărcare pentru pachetul de programe Office disponibil pe website de
la producător;
• Certificare Microsoft sau echivalent;
7. GARANŢIE
Perioada de garanţie trebuie să fie minim 24 luni pentru toate componentele livrate şi
va începe de la data semnării fără obiecţii a actului de predare – primire, în condiţiile
prevăzute în contractul de furnizare.

8.

CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU OFERTANŢI

Ofertantul va furniza documente care să stabilească experienţa şi capacitatea după
cum este indicat în invitația de participare.
Notă: în cazul în care ofertantul nu este producătorul, se acceptă referinţele
producătorului soluției, prin prezentarea autorizației de la producător și a dovezii de
parteneriat.
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