Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: LICEUL TEORETIC NEGREȘTI OAȘ
Titlul subproiectului: Alege să înveți! Învață să alegi!
Acord de grant nr. SGL/RI/226/27.06.2017
FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE
Achiziția de bunuri/ servicii, altele decât consultanța/ instruire
Denumirea achiziției: ACHIZIȚII DE ECHIPAMENTE ȘI SOFTWARE ANUL 1
Specificații tehnice solicitate
Denumire produs: Copiator profesional
Descriere generală: Copiator profesional A3, A4 și funcție de scanare color
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:
• ECHIPAT FULL:
o capac de alimentare originale față-verso RADF
o rețea
o USB
o imprimare față-verso
o stand
o toner
• Format: A3, A4
• Funcții disponibile: imprimare, copiere, scanare
• Mod tipărire: monocrom
• Proces copiere: laser
• Scanare: scanare color
• Viteză copiere/printare A4 alb negru: 25-40ppm
• Viteză copiere/printare A3 alb negru: 9-15ppm
• Prima pagină copiată/printată A4 alb negru: max 6.00 sec
• Timpul de încălzire: Max 15 sec
• Rezoluție copiere: 600x600dpi
• Gradații: 256 gradații
• Copiere multiplă: 1-999
• Format documente originale: A5-A3
• Mărire-micșorare: 25-400% in trepte de 0.1% auto-zoom
• Funcții copiere: copiere carte, rotirea imaginii, înregistrare program
• Funcție printare: booklet
Moduri finisare: Grupare; sortare; crisscross
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar:
Să respecte indicatorii de calitate prevăzuți în anexă, termenii și condițiile de
prestare.
Să nu depășească valoarea de 7.483,193 RON fără TVA
Responsabil cu achizițiile
Prof. Vida Felicia
23.10.2017
Specificații tehnice solicitate

Specificații tehnice solicitate
Denumire produs: Laptop
Descriere generală: Laptop dotat cu sistem de operare, pachet de utilitare, geantă și
mouse wireless
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:
• Procesor Intelcore i5
• Frecvență procesor 2000-3100 Mhz
• Tip display – Anti-Glare LED- Backlit
• Diagonala 15.6 inch
• Format display FHD
• Capacitate memorie 4-12 GB
• Tip memorie DDR4
• Memorie integrata: 4096-5000 MB
• Hard disk: HDD 500GB - 1TB sau SSD 128GB – 500GB
• Placa video integrata
• DVD RW
• Audio: difuzor și microfon integrat
• Camera WEB: 720 HD
• Compatibil Wireless
• Compatibil Bluetooth
• 2 x USB 3.0
• Baterie Li-Ion cu 4 celule
Alte componente auxiliare:
• Sistem de operare Microsoft Windows (sau compatibil)
• Pachet de utilitare Microsoft Office 2016 (sau compatibil)
• Antivirus
• Geantă compatibilă
• Mouse wireless
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar:
Să respecte indicatorii de calitate prevăzuți în anexă, termenii și condițiile de
prestare.
Să nu depășească valoarea de 2.941,176 RON fără TVA

Responsabil cu achizițiile
Prof. Vida Felicia
23.10.2017

Specificații tehnice solicitate
Denumire produs: Tablă magnetică
Descriere generală: Tablă albă magnetică
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:
• dimensiune 120 x 180 cm
• suprafață magnetică albă
• tăbliță pentru markere
• accesorii pentru montare
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar:
Să respecte indicatorii de calitate prevăzuți în anexă, termenii și condițiile de
prestare.
Să nu depășească valoarea de 504,201 RON fără TVA

Responsabil cu achizițiile
Prof. Vida Felicia
23.10.2017

IMPORTANT!
Nu este permisă indicarea de către Beneficiar a unor Specificaţii Tehnice care desemnează
produse de o anumită origine/ fabricaţie sau procedee speciale, în cazul în care introducerea
acestor specificaţii tehnice are ca efect favorizarea, respectiv eliminarea unuia sau mai multor
ofertanţi.
Nu este permisă indicarea unei mărci de fabrică sau de comerţ, a unui brevet de invenţie, a unei
licenţe de fabricaţie sau a unei anumite origini /producţii. O astfel de indicaţie este admisă
numai însoţită de menţiunea „sau echivalent” şi numai în situaţia în care Beneficiarul nu are
posibilitatea de a stabili altfel specificaţii tehnice suficient de precise şi inteligibile pentru
ofertanţi.

