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, CONPET

Nr. Înreg.: .35'026 J' / 8.6', lOt oPolo
Referinţă: Clarificări solicitate la Documentatia de atribuire nr.33736/22.09.2015, ce are ca obiect

achizitia sistemelor de calcul de tip laptop si desktop
Ca urmare a solicitarilor de clarificări la documentatia mai sus mentionată, vă aducem la

cunostintă următoarele:

Intrebarea 1.ln vedere ca producătorii recunoscuti international au adoptat ca factori de forma
variantele Minitower si Small Form Factor (SFF), va rugam sa acceptati si dimensiuni mai mici de 18
litri (de exemplu 13 litri +/- 10%, in cazul versiunii SFF), cu respectarea celorlalte cerinte din caietul
de sarcini.

Raspuns 1: Asa cum am raspuns prin clarificarile cu nr 34127/29.05.2015,publicate pe site-ul
CONPET, abaterea limita admisa pentru volumul carcasei este +/- 10%.

Intrebarea 2:Referitor la cerinta Sisteme desktop cu monitor - Sursa: "Sursa ,cu PFC active,
aprox. 450W", având in vedere ca producătorii recunoscuti international Îşi dimensionează sursa de
alimentare in conformitate cu consumul real al echipamentului si tinând cont de cerintele de eficienta
energetica, va rugam sa aprobati si echipamente care au sursa de alimentare de 250W +/- 10%.

Raspuns 2 :Asa cum am raspuns prin clarificarile cu nr 34127/29.05.2015, publicate pe site-ul
CONPET, abaterea limita admisa pentru puterea sursei este +/- 10%.

Intrebarea 3: Referitor la cerinta Sisteme desktop cu monitor - Controller SA TA: "Minim 4 x
SATA 3.O': va rugam sa acceptati si echipamente cu 3 conectori SA TA 3.O si 1 conector eSA TA.

Raspuns 3: Nu se folosesc discuri externe cu conexiune eSA TA. Acceptam sisteme cu minim
4xSATA 3.0.

Intrebarea 4: Referitor la cerinta Sisteme desktop cu monitor - Sioturi: "Minim 3 PCI Express xl,
Minim 1 PCI Express x 16", va rugam sa acceptati si echipamente care oferă 2 sloturi PCI Express x
16, 1 slot PCI Express x 1 si 1 slot PCI.

Raspuns 4: Acceptam sisteme cu minim 4 PCI Express, dintre care cel putin unul este PCI
Expressx16. Prezenta altor tipuri de sloturi este permisa, atat timp cat cerinta privind PCI Express
este indeplinita.

Intrebarea 5: Referitor la cerinta Sisteme desktop cu monitor - Securitate: "Carcasa prevăzută cu
dispozitiv de blocare a accesului in interiorul PC-ului si senzor de intruziune (nu se accepta solulii de
tip lacăt)", având in vedere ca un singur fabricant recunoscut oferă o incuietoare cu solenoid si
pentru a nu restrânge participarea altor fabricanli, va rugam sa acceptati si varianta cu slot de
securitate, care blochează accesul cu un cablu Kensington 0Plional.

Raspuns 5: Nu s-au cerut "incuietori cu solenoid It. S-a cerut o carcasa care are integrat un
sistem de blocare a accesului, fara a fi nevoie de lacate sau alte dispozitive suplimentare. Mentinem
cerinta initiala.

Intrebarea 6: Referitor la cerinla Sisteme laptop 15.6" - Unitate optica: "DVD-RW", având in
vedere tendinta marilor fabricanti de a produce echipamente din ce in ce mai subtiri si din dorinla
ofertantului de a propune echipamente de ultima generalie, va rugam sa acceptali si unităli optice
DVD-RW de tip extern, cu conectare pe usa.

Raspuns 6;Nu acceptam laptop-uri fara DVD-RW integrat.

Intrebarea 7: Referitor la cerinla Sisteme laptop 15.6" - Display: "15.6" rezolulie minim 1920x
1080 (full HD), tehnologie IPS", având in vedere ca tehnologia IPS este folosita doar de unii
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fabricanţi si pentru a nu restrânge dreptul la libera concurenta, va rugam sa acceptaţi si alte
tehnologii.
Raspuns 7: S-a solicitat acest tip de ecran pentru ca acesta ofera unghiuri largi de vizualizare si

implicit un confort sporit in utilizare. Ne mentinem aceasta cerinta.

Intrebarea 8: Referitor la cerinţa Sisteme laptop 15.6" -Interfeţe 110: '7 x DisplayPort sau HDMI':
având in vedere tendinţa marilor fabricanţi de a produce echipamente din ce in ce mai subţiri si din
dorinţa ofertantului de a propune echipamente de ultima generaţie, va rugam sa acceptaţi si
echipamente cu port miniDP, care oferă aceleaşi performante.
Raspuns 8: Se accepta si port miniDP, cu conditia sa fie livrat si adaptor de la miniDP la DP sau

HDMI.

Menţionăm că oferta dvs. va fi elaborată ţinând cont de indicaţiile precizate mai sus.
Vă mulţumim.
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