
Biblioteca Centrală Universitară “M. Eminescu” Iași 

Sediul Iași, str. Păcurari nr.4 

Telefon: 0232 264 245 

Solicitare ofertă de preţ 

În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă solicităm o ofertă de preț pentru 

următoarele produse: 

Lot 1. Surse externe (Smart UPS 3000) – 2 bucăți 

Lot 2. Calculatoare – 22 bucăți  

Lot 3. Aer condiționat (cu soft de shut down) – climatizare camera server 

Panasonic E18PKEA Inverter 18000 BTU sau echivalent 

Calculatoarele vor avea următoarea configurație: 

Carcasa -Sursa 550W, Placa de baza -Chipset Z97-***, Socket 1150ș -Integrat: video, retea, 
sunet ; Procesor -Intel® Core™ i5-4690, 3.5GHz, Haswell, 6MB, Socket 1150, Box , Memorie -
Kit Dual Channel 8GB (2 x 4GB), DDR3, 1600MHz, Radiator; Unitate stocare Solid State Drive 

(SSD), 240GB, 2.5", SATA III ; Monitor LED  18.5", Wide ; Periferice –Mouse, -Tastatura      

Microsoft Windows 10 Pro, 64 bit, English, OEM                                                    

DeepFreeze Standard licenta permanenta (educational) 

Adjudecarea se va face pe fiecare lot în parte. Cerințele solicitate sunt minime și obligatorii. 

Oferta trebuie să fie valabilă 30 de zile. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. 

Documente insoțitoare: certificat de conformitate, certificat de garanție și manual de utilizare 

în limba română. Termen de livrare: 5 zile. 

Oferta de preț va fi exprimată în lei, fără TVA și trebuie să includă toate cheltuielile legate de 

livrarea și instalarea produselor la sediul beneficiarului precum și informații legate de 

perioada de garanție.  

Plata facturilor se va face în termen de până la 30 de zile de la recepția produselor. Achiziția 

se va finaliza prin intermediul catalogului SEAP. Ofertantul cu oferta conformă și prețul cel 

mai scăzut va fi informat ca sa introducă produsele de pe www.e-licitatie.ro, urmând ca 

achiziția să se realizeze de pe catalog. 

 Vă rugăm să transmiteți oferta, semnata și ștampilată prin e-mail pe adresa 

bcumeminescu@gmail.com până la data de 06.07.2016. 

Adresa: Iasi, str. Pacurari, nr. 4 

Mail: bcumeminescu@gmail.com 

Tel. 0232.264.245 (int. 113 informatizare, 117 administrativ)   
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