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CAIET DE SARCINI  

licențe office,licențe sistem de operare  

(specificații tehnice) 

 

Cap.1.Obiectul contractului 

Art.1. Achiziția directă va avea loc pentru selectarea în condiţii de concurenţă a unui contractant, 

persoană juridică, care să furnizeze licențe office,licențe sistem de operare  

Cap.2.Scopul contractului 

Art.2 Firma contractantă trebuie să furnizeze produsele enumerate la art.1, conform cerințelor 
prevăzute în prezentul caiet de sarcini. 

Cap.3. Obligațiile firmei Condiții obligatorii 

Art.3. Ofertantul desemnat câștigător va livra produsele  de la art.1  cu următoarele specificații tehnice 
minimale :  

 

 

SPECIFICAȚII SISTEM DE OPERARE 

CARACTERISTICA TEHNICA PARAMETRII 

Tip sistem de operare Desktop/Laptop 

Tip licenta Retail 

Ediție Professional 

Versiune Windows 10 Pro 

Arhitectura 64 (biti) 

Compatibilitate 
Integrare nativă cu Microsoft Windows Active 

Director existent la nivelul beneficiarului 

Cerințe suplimentare 

Produsul trebuie să permită utilizarea perpetuă fără 

a fi necesară plata altor sume de bani pentru a 

continua utilizarea rodusului  

Suport tehnic 

Actualizare (update, patch-uri de securitate, accces 

la documentația produsului) direct de pe site-ul 

producătorului 
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SPECIFICATII OFFICE  

CARACTERISTICA TEHNICĂ PARAMETRII 

CARACTERISTICA TEHNICĂ 

Licentele Office Home and Business 2021 cheia 

sa vina odata cu cutia originala, tip retail, sa fie 

medialess,licenta perpetua(valabilitate nelimitata ) 

Aplicații incluse: 

procesor de texte și editor tip HTML cu 

posibilități de printare, setare și vizualizare zonă 

printare, salvare în format XML și format web, 

modificare și corectare text, inserare texte, obiecte 

sau imagini;  

 

Aplicații incluse  

calcul tabelar (foi de calcul tabelar) cu posibilități 

de printare, setare si vizualizare zona printare, 

reprezentari grafice de diferite tipuri, salvare in 

format XML si format web, inserare text, obiecte 

sau imagini; modul pentru prezentări prin crearea 

implicită sau import de texte, imagini sau fișiere 

video; modul de accesare poștă electronică; 

Extensii suportate de procesorul de 

texte, folosite de beneficiar: 

*.odt, *wbk,*.doc, *.docx, *.docm, *.dotx, 

*.dotm, 

*.dot, *.htm, *.html, *.rtf, *.txt, *.xml, 

Extensii suportate de aplicația calcul 

tabelar, folosite de beneficiar: 

*.ods, *.xl, *.xlx, *.xlsm, *.xlam, *.xltx, *.xltm, 

*.xls, 

*.xlt, *.htm, *.html, *.xml, *.xla, *.xlm, *.xlw, 

*.odc, 

*.uxdc, *.ods, *.prn, *.txt, *.csv, *.dbf, *.xlk, 

*.bak, 

Extensii suportate de modul pentru 

crearea de prezentări, folosite de 

beneficiar: 

*,odp, *.ppt, *.pptx, *.pptm, *.pps, *.ppsx, 

*.ppsm, 

*.potx, *.pot, *.potm, *.htm, *.html, *.ppam, 

*,ppa, 

Protocoale suportate de modul de 

accesare poștă electronică, folosite de 

beneficiar: 

POP, IMAP, HTTP, Microsoft Exchange. 

Compatibilitate cu sistemul de operare Windows 10 PRO  

Versiune . nu mai vechi de anul 2019 

Tip licență 
perpetuă, fără a fi necesară plata altor sume de 

bani pentru a continua utilizarea produsului; 

Posibilitate de activare 
activarea produsului să fie posibilă și fără 

existența  unei conexiuni la internet 

 

Licențe sistem de operare Windows  – 20 bucați, licențe Microsoft Office – 20 bucați 



Licențele vor fi instalate de către operatorul economic desemnat câștigator în termen de 5 zile de la 
solicitarea achizitorului astfel : 

- pe 14 calculatoare existente în sediul DAS Brașov  

- pe  6 calculatoare care vor fi achizitionate în decursul anului 2022. 

Serviciile  de instalare și transport a licențelor vor fi incluse în prețul produselor . 

Cap.4 Livrarea și recepția produselor 

Art.4.Firma contractantă trebuie să asigure  instalarea şi configurarea la sediul Direcţiei de Asistență 
Socială Brașov situat în Braşov, str.Panselelor nr.23  în termen de maxim 5 zile de la data primirii 
solicitării din partea achizitorului.  

Art.5 Recepția cantitativă și calitativă se va face de către autoritatea contractantă prin Comisia de 
recepție. Dacă unele produse nu corespund calitativ sau cantitativ, autoritatea contractantă are dreptul 
de a le respinge, iar ofertantul are obligaţia de a le înlocui într-un termen de maxim 3 zile. 

Cap.5 Prezentarea ofertei 

Art.6 Operatorii economici vor depune ofertă pentru toate produsele solicitate, sub sancțiunea 
descalificării, după cum urmează: 

- oferta tehnică va fi detaliată astfel încât din aceasta să rezulte în mod clar faptul că pentru fiecare 
produs în parte sunt respectate cerințele solicitate de autoritatea contractantă prin prezentul caiet de 
sarcini 

- oferta financiară va fi detaliată, în sensul în care se va exprima prețul pentru fiecare produs ofertat 
(licență sistem de operare Windows, licență Microsoft Office), precum și prețul total al ofertei. 
Preţurile vor fi exprimate în lei fără TVA, obligatoriu cu doar două zecimale, şi vor rămâne 
neschimbate pe tot parcursul derulării contractului.  

Oferta desemnată câștigătoare va fi accesată din catalogul electronic SEAP, urmând a se încheia un 
contract de achiziție publică. 

       Cap.6 Oferte alternative 

       Art.7 Nu este permisă prezentarea de oferte alternative. 

Cap.7 Evaluarea ofertei 

Art.8 Criteriul de evaluare a ofertei va fi preţul cel mai scăzut/total achiziție. 

Art.9 Va fi declarată câştigătoare oferta care are preţul cel mai scăzut/total achiziție.  

Cap.8 Modul de decontare  

Art.10 Plata produselor livrate se va face în termen de 30 de zile de la primirea facturii de către 
achizitor, în cont deschis la Trezorerie. 
 

 

 

 

Aprobat,                                                                           Verificat,                                                                                          

           Director General Adjunct                                Șef Birou Achiziții Publice, Aprovizionare 

          Luana – Mădălina Crăciun                                                     Roxana Puchianu                                                      

                         

 

 

 

Comisia de elaborare a prezentului caiet de sarcini: 

- dl. Nicolae Mereţ – consilier achiziții publice , Biroul Achiziții Publice, Aprovizionare  

- dl. Alexandru Grigoruț- consilier achiziții publice , Biroul Achiziții Publice, Aprovizionare  

- dl. Claudia Chilea – consilier achiziții publice , Biroul Achiziții Publice, Aprovizionare 

 


