INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE–
DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI
MOLECULARE
Str. Donat, nr. 67-103, 400293, Cluj-Napoca, ROMANIA
Tel.: +40-264-584037; Fax: +40-264-420042; GSM: +40-731-030060
e-mail: itim@itim-cj.ro, web: http://www.itim-cj.ro

Nr. 1406/07.05.2018
Anunț în SEAP Nr. ADV1008741
INVITAȚIE
de participare la atribuirea contractului pentru achiziția
Denumire contract: Workstation pentru procesare grafică 1buc.
Cod CPV: 30213000-5
Valoare estimată: 16.700,00 lei
Sursa de finanțare: Proiect 74PCCDI P5 INCDTIM
Descriere contract:
Workstation procesare grafică cu următoarele caracteristici:
Placă de bază server: format EEB, cu dual socket, chipset Intel, minim 7 PCIexpress
3.0, Suport Quad-GPU SLI și CrossFireX video integrat, audio integrat, SATA-III
minim 8, SATA-Express minim 2, Suport M.2 minim 1, RAID SATA, 0,1,5,10,
memorie de tip EEC, RAM-DDR4, minim 8 sloturi, frecvența suportată 1600, 1866,
2133, 2400 Mhz, memorie minima suportată 512Gb, arhitectura de tip Quad Channel,
USB 2.0, 3.0
Procesor: Intel Xeon Deca-Core E5-2630 v4 ((25M Cache, 2.20 GHz up to 3,1GHz);
Harddisk: M.2 SSD 512GB viteza de citire minim 3500 MB, viteza de scriere
2100MB + SSHD 2TB, SATA-III,7200 rpm, buffer 64Mb;
Memorie RAM: 4x16 Gb, DDR4, frecvența 2133 MHz
Placa video: GIGABYTE N1080 Ti GAMING OC BLACK-11GD, Chipset NVIDIA,
nuclee CUDA 3584, lățime bandă minim 480Gb, tip memorie GDDR5X minim 11
Gb, BUS memorie 352 bit, suport DirecyX, OpenGL,Open CL, G-Sync și VR Ready;
Sursa: 1200W, tip ATX si EPS, conectori 6+2 PCI-Express 6+2 minim 8;
Cooler : număr de ventilatoare 2, dimensiune ventilatoare 120mm, răcire activă pe
lichid, înălțime 27mm, flux aer minim 70 CFM;
Carcasa: Full Tower, dimensiune 650x600x250 mm, minim 8 sloturi expansiune,
plăci de baza compatibile EEB, ATX, E-ATX, SSI-EEB, minim 5 ventilatoare incluse
cu posibilitate de adăugare a minim 5 ventilatoare suplimentare, conectori USB 2.0,
3.0
Specificaţiile tehnice şi de calitate ale produsului ofertat trebuie susţinute obligatoriu
de documentaţii şi fişe tehnice.
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Caracteristicile tehnice complete sunt cuprinse în CAIETUL DE SARCINI ce se
poate descărca de pe site-ul institutului www.itim-cj.ro “Achiziții 2018”.
Caracteristicile tehnice conţinute în prezentul anunț sunt minimale, obligatorii şi
eliminatorii. Ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe sunt declarate neconforme
potrivit prevederilor Art. 137, al.(3), litera a) din HG395/2016 - oferta „nu satisface în
mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini”.
Condiții de contract:
DOCUMENTE ÎNSOŢITOARE
a) Declaraţie de conformitate pentru produs;
b) Certificat de garanţie;
c) Manuale de utilizare şi întreţinere;
d) Lista componentelor livrate.
Termenul de garanție de minimum 2 ani.
Termenul de livrare: 6 săptămâni de la negocierea din SEAP, cu posibilitate de
livrare în avans.
Livrare: Franco-Beneficiar INCDTIM Cluj, cu transport, punere în funcțiune și
instruire personal.
Condițiile de contractare sunt cuprinse în CAIETUL DE SARCINI ce se poate
descărca de pe site-ul institutului www.itim-cj.ro “Achiziții 2018”.
Termen de plată la 30 zile de la primirea facturii emisă în baza Procesului-verbal
de punere în funcțiune și instruirea personalului operator al beneficiarului.
Condiții de participare:
Pot depune oferte persoane fizice sau juridice inregistrate la Registrul
Oficiului Comertului, cuprinse în Catalogul E-licitație.
Ofertantului declarat câștigător i se poate cere LISTA CU ECHIPAMENTELE
SIMILARE FURNIZATE ÎN ULTIMII 3 ANI.
Criterii de adjudecare:
Prețul cel mai scăzut în condițiile satisfacerii tuturor cerințelor din Caietul de
sarcini.
Caracteristicile tehnice conţinute în prezentul anunț sunt minimale, obligatorii şi
eliminatorii. Ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe sunt declarate neconforme
potrivit prevederilor Art. 137, al.(3), litera a) din HG395/2016 - oferta „nu satisface în
mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini”.
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Informații suplimentare:
Termenul de depunere a ofertelor: 11 mai 2018, ora 14:00.
Caracteristicile tehnice și condițiile de contractare sunt cuprinse în CAIETUL
DE SARCINI ce se poate descărca de pe site-ul institutului www.itim-cj.ro
“Achiziții 2018”.
Oferta se va transmite pe e-mail la adresa: dumitru.chincisan@itim-cj.ro , și
oferta declarată câștigătoare se va publica în SEAP sub denumirea
“Workstation pentru procesare grafică pentru INCDTIM Cluj”. Relații
suplimentare se pot obține la sediul Autorității contractante, Ing. Dumitru
CHINCIȘAN; tel. 0264-584037; mobil 0731-03.00.66.
Șef Compartiment Intern
Specializat în Domeniul Achizițiilor
Ing. Dumitru CHINCIȘŞAN

Vizat Oficiul Juridic
Drd. Mariana ANDREI
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