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        Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi 
prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către 
operatorul economic propunerea tehnică şi propunerea financiară. 

         Caietul de sarcini conţine specificaţii tehnice şi indicaţii privind regulile de bază care 
trebuie respectate astfel încât operatorii economici să elaboreze propunerea tehnică şi 
propunerea financiară corespunzător cu necesităţile autorităţii contractante. 

        Cerinţele impuse prin Caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale şi 
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 cerinţelor minimale din caietul de sarcini. 

      Orice ofertă care se abate de la prevederile caietului de sarcini sau prezintă 
caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în acesta sau care nu satisfac cerinţele 
impuse în acesta, va fi respinsă ca fiind neconformă. 

 
 
 

1. AUTORITATEA CONTRACTATĂ 

• Denumire: Serviciul Public Finante Locale Ploiesti 

• Sediul: Ploiesti, B-dul Independentei, nr.16, Ploiesti, Prahova 

• CUI 13662794 

• Telefon 0344.801.051 int 117 

• Fax 0244.564711 

• Pagina de internet: www.spfl.ro 
 

 
 

1. Obiectul achizitiei:  

 
  Serviciul Public Finante Locale Ploiesti initiaza achizitie directa pentru 4 buc laptop 
model Laptop Huawei MateBook D15 sau echivalent , Intel Core i5-1135G7 pana la 
4.2GHz, 15.6" Full HD, 8GB, SSD 512GB, Intel Iris Xe Graphics, avand urmatoarele 
caracteristici: 
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Caracteristici 
Sistem de operare 

FreeDOS 2.0 
Procesor 

Intel® Core™ i5-1135G7 (frecvenţă de 
bază de 2,4 GHz, cu tehnologie Intel® 

Turbo Boost,  

 

Memorie  DDR4 de 8 GB  
 

Stocare 
Unitateinternă 

SSD de 512 GB 
 

Afisajsigrafica 
Afisaj 

 Full HD  (1920 x 1080) 
 AntiGlare 

Grafică 
Placa video integrata 

 

Caracteristicipentruextensie 
Porturi 

 1 USB Type-C™  
 2 USB  
 1 HDMI  

 1 port combinatcăşti/microfon 
Sloturi extensie 

 1 cititor de carduri media 
pentrumaimulteformate SD 

 
Dispozitive media 

 

Cameră 
CamerăHD 

Caracteristici audio 
Difuzoare stereo 

 
Comunicaţii 
 

Senzori 
 Bluetooth 5.0 

Wireless 
802.11 

Garantie 2 ani pentru componente, manopera si 
service la atelier 
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2.  OBLIGATIILE FURNIZORULUI 
 

 Furnizorul este obligat sa livreze produsele care fac obiectul prezentului 
contract, la standardele aflate in vigoare si cu prevederile caietului de sarcini 
nr.37935/01.04.2022. 

 Produsele trebuiesc insotite de declaratie de conformitate si certificat de 
garantie. 

 Produsele furnizate trebuie sa indeplineasca normativele si standardele, 
aplicabile, aflate in vigoare si cu prevederile caietului de sarcini 
nr.37935/01.04.2022 si contractului; 

 In momentul livrarii, furnizorul are obligatia de a face dovada conformitatii 
produsului prin prezentarea declaratiei de conformitate si certificat de 
garantie.  

 Furnizorul are obligatia de a asigura gratuit transportul pana la beneficiar. 
 Daca la receptie, produsul nu corespunde specificatiilor tehnice, achizitorul 

are dreptul sa le respinga, iar furnizorul are obligatia: 
a) de a inlocui produsul refuzat, sau 
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsul sa corespunda 

specificatiilor tehnice; 
 Furnizorul are obligatia de a garanta faptul ca produsul ofertat este nou, 

nefolosit; 
 Plata se va face pe baza facturii emise de furnizor, in urma efectuarii receptiei 

produsului si a semnarii procesului verbal de receptie de catre ambele parti; 
 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, orice plangere sau 

reclamatie ce apare in conformitate cu garantia acordata produsului; 
 La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a repara sau 

inlocui produsul, fara costuri pentru achizitor (transport, manopera). 
 Produsul care, in timpul perioadei de garantie, il inlocuieste pe cel defect 

beneficiaza de o noua perioada de garantie care decurge de la data inlocuirii 
acestuia.  

 Garantie: 2 ani pentru componente, manopera si service la atelier. 
 

3. VALOAREA ESTIMATA 
 
 Valoarea estimata a achizitiei este de 10.084,04 lei fara TVA. 
 

4. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: PRETUL CEL MAI SCAZUT   
 

5. MODALITATEA DE DESFASURARE: achizitie directa 
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 Ofertele vor fi postate pe SEAP cu denumirea “Laptop SPFL” si codul CPV 
30213100-6, pana in data de 07.04.2022, ora 16.30, iar la descriere se vor specifica toate 
caracteristice tehnice, inclusiv garantia conform cerintelor caietului de sarcini 
nr.37935/01.04.2022. 
 

 
 

BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE 
SEF BIROU 
Adrian Rosu 

 
 

 


