Anexa 6 - Formulare pentru achiziția de bunuri, lucrări și servicii, altele decât
consultanță (inclusiv instruire)
Anexa 6.1.1 - Specificații tehnice (B/S)

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: LICEUL TEHNOLOGIC “PETRU PONI” BUCUREȘTI
Titlul subproiectului: ELEVI ANTRENAȚI PENTRU SUCCES (EAS)
Acord de grant nr. SGL/R. I/31/27.06.2017

București,31.10.2017

FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE
Achiziția de bunuri/ servicii, altele decât consultanța/ instruire
Denumirea achiziției: Echipamente IT
Specificații tehnice solicitate
Denumire produs
Descriere generală

Detalii specifice şi standarde
tehnice minim acceptate de
către Beneficiar
Parametri de funcţionare
minim acceptaţi de către
Beneficiar
Piese de Schimb
Instrumente şi Accesorii
Manuale
Cerinţe de Întreţinere
_________________________

1. Laptop –10 buc
Echipamente electronice si audio-video
Minim urmatoarele specificatii tehnice
- Display Diagonală: 14 -15.6 inch, tip display LED,
format Full HD,
Ecran tactil
Procesor Intel I7
Frecventă procesor: minim 3,5 GHz
Memorie: DDR4 minim 6 GB
Stocare: Hard disk 1TB sau SSD minim 256 GB
Placa video: integrata
Tehnologie fără fir: Bluetooth
Tehnologie fără fir: Wireless
Baterie litiu – ion, 6 celule, autonomie de lucru: minim 3 ore
DVD-RW
Difuzoare stereo
Min. USB 3.0: 2
Min USB 2.0: 1
Cititor de carduri
Tastatura iluminată
Sistem de operare: Windows 10 64biti licentiat
Pachet Office 2016
Antivirus
Garantie: minim 1 an
Mouse wireless: butoane/rotite: 3/1; Mouse Pad
Interfata mouse: USB;
Manuale de functionare
Accesorii:
Genți laptop – 10 buc
Tip: geantă de mână si de umăr
Material: poliester, nylon

Specificații tehnice solicitate
Beneficiarul va bifa opțiunile,
dacă este cazul, și le va detalia

Coordonator de grant
Nume, prenume: Zloteanu Dumitru

Dimensiuni: compatibile cu diagonale de 14-16 inc

Data: 31.10.2017

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
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 în situaţia în care Beneficiarul nu are posibilitatea de a stabili altfel specificaţii tehnice
suficient de precise şi inteligibile pentru ofertanţi.

