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CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea
ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant
propunerea tehnică.
Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice.
Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. în acest sens orice ofertă prezentată,
care se abate de ia 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. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în
caietul de sarcini şi termenul de livrare care depăşeşte 2 zile calendaristice atrage descalificarea
ofertantului.

NOTĂ:
'Specificaţile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă
de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar
pentru identificarea cu uşurinţa a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea
anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca
având menţiunea de sau echivalent.
a)Garanţia tehnică si service-ul în garanţie:
Perioada de garanţie tehnică minimă, ce va fi precizată de ofertant, va fi cel puţin egală
cu cea prevăzută în caietul de sarcini. Perioada de garanţie începe din momentul recepţiei, respectiv
instalarea echipamentelor. în perioada de garanţie toate piesele de schimb si intervenţiile autorizate vor
fi gratuite. Piese de schimb sunt toate componentele echipamentelor, exclusiv consumabilele.
Ofertantul va trebui să aibă un serviciu de reparaţii şi întreţinere eficient, rapid, care să poată
repara sau înlocui componentele defecte, sau cu performanţe slabe din produsele oferite de către acesta,
în timpul perioadei de garanţie, ofertantul va constata defecţiunea în maxim 2 zile de la anunţarea
acesteia şi va repara, când este necesar, obiectele, în termen de maxim 15 zile de la anunţarea
defecţiunii, pe cheltuiala sa. Reparaţiile se vor efectua la sediul beneficiarului. Perioada de garanţie se
prelungeşte cu perioada de reparaţie. Transportul produsului defect, luat spre reparare, va fi asigurat
gratuit de ofertant.
Ofertantul va pune la dispoziţia beneficiarului, cel puţin două nume, adrese şi numere de
^-.telefon pentru service.
;Ofertantul va asigura suport tehnic gratuit în funcţionarea normală a produselor pe toată
perioada de garanţie.
b)Condiţiile si termenele de livrare, instalare:
Termenul de livrare este: maxim 2 zile lucrătoare.
Ofertantul trebuie să precizeze în ofertă termenul de livrare şi că este de acord cu condiţiile
stipulate mai jos.
Contractul se încheie la Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Bd. Profesor
Dimitrie Mangeron nr. 67, Corp T.
Produsele vor fi noi şi sigilate şi vor fi livrate la beneficiar ambalate în cutii etichetate, pe care
se va preciza codul configuraţiei din caietul de sarcini. Nu se acceptă produse folosite sau resigilate.
Livrarea echipamentelor/componentelor de către furnizor nu va depăşi termenul de
livrare precizat mai sus. Oferta care conţine termene de livrare mai mari va fi considerată
neconformă.
Ofertantul va asigura toate materialele necesare (cabluri, conectori etc.) pentru
produsele livrate, precum şi manualele de utilizare în limba română şi/sau engleză.
c)Condiţii/e şi termenele de recepţie:
Recepţia cantitativă se va efectua la sediul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi,
Direcţia Servicii Studenţeşti, în prezenţa reprezentanţilor ambelor părţi. Recepţia calitativă la beneficiar
se va face în termen de maxim 24 ore de la livrarea echipamentelor. Recepţia cantitativă şi calitativă va
fi consemnată într-un proces verbal de recepţie semnat de ambele părţi.

Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa şi, dacă este necesar, a respinge, nu va fi limitat
sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate sau testate de furnizor, cu sau fără
participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţie.

d) Condiţiile şi termenele de plată:
Modalitatea de plată: după recepţia calitativă şi cantitativă a produselor, pe bază de factură
fiscală în original şi proces verbal de recepţie semnat de ambele părţi.
Termenul de plată: 30 zile de la recepţia finală.
Nr.
crt.

Codul de clasificare
CPV

1

42961100-1

Denumire produs

U.M.

Switch distribuţie 48 porturi POE
(piese de schimb sistem de supraveghere)

buc.

Specificaţii tehnice
Compatible operating systems
min. Microsoft Windows, Linux, Mac OS X
Console port

RJ-45

Installed SFP+ modules quantity

2
Basic switching RJ-45 Ethernet ports type Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Basic switching RJ-45 Ethernet ports

quantity

min. 48

Gigabit Ethernet (copper) ports quantity

min. 48

Weight

max. 6690 g

Width

max. 440 mm

Depth

max. 450 mm

Height

max. 44 mm

Redundant power supply (RPS) support

Yes

Power supply included

Yes

AC input voltage

100-240 V

Power consumption (max)

max. 893.1 W

AC input frequency

47/63 Hz

Operating relative humidity (H-H)

10-90%

Storage relative humidity (H-H)

10-90%

Storage temperature (T-T)

-20 - 70 C

Operating temperature (T-T)

0 - 50 C

Heat dissipation

3047.38 BTU/h
SNMPvl, RMON1, RMON2, RMON3,

Management protocols

RMON9, Telnet, SNMPv3, SNMPv2c,

HTTP, HTTPS, SSH, CLI
Cable types supported

Cat5,Cat5e,Cat6a

IEEE 802.1DJEEE 802.1QJEEE
802.1ab,IEEE802.1p,IEEE802.1s,IEEE
Networking standards

802.1w,IEEE 802.1x,lEEE 802.3,IEEE
802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE
802.3af,IEEE 802.3an,IEEE 802.3at,lEEE
802.3az,lEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE
802.3z

Cantitate

Cable length detection

' Yes

Broadcast storm control

Yes

Port mirroring

Yes

Link aggregation

Yes

Flow control support

Yes

Tagged VLAN

Yes

Port-based VLAN

Yes

Stacked VLAN

Yes

Private VLAN

Yes

Rate limiting

Yes

DHCP server

Yes

IGMP snooping

Yes

Spanning tree protocol

Yes

Head-of-line (HOL) blocking

Yes

VLAN support

Yes

1 OG support

Yes

Jumbo frames support

Yes

Jumbo frames

9000

NumberofVLANs

4094

Number of queues

8

Number of static routes

7000

Number of IP interfaces

256

MAC address table

16000 entries

Throughput

130.94 Mpps

Switching capacity

176 Gbit/s

Security algorithms

802.lx RAD1US,HTTPS,SSH,SSL/TLS

Authentication

Guest VLAN,Port-based authentication

SSH/SSL support

Yes

IP-MAC-Port binding

Yes

Loop protection

Yes

BPDU filtering/protection

Yes

Access Control List (ACL)

Yes

System event log
Web-based management

No
Yes

Reset button

Yes

Quality of Service (QoS) support

Yes

Multicast support

Yes

ARP inspection

Yes

Switch type

Managed

Switch layer
Cables included

L3
AC.Serial

Resource CD

Yes

Rack mount kit

Yes

Quick start guide

Yes

Rack mounting

Yes

LED indicators

Yes

Form factor

Certification
Total Power over Ethernet (PoE) budget

1U
UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark,
FCC Part 15 (CFR 47) Class A
740 W

Power over Ethernet (PoE) power per port 60 W
Power over Ethernet (PoE)

Yes

Processor frequency

800 MHz

Internai memory

min. 512 MB

Flash memory

min. 256 MB

Packet buffer memory

3 MB

Stackable

Yes

Firmware upgradeable

Yes

Built-in processor

Yes

Mean time between failures (MTBF)

163264 h

Physical stacking (units)

8

Garanţie şi suport tehnic

Perioada de garanţieşi suport tehnic: minim
24 luni.

Nota:
1.Ofertanţii vor ataşa propunerii tehnice fişele tehnice ale produselor.
2.Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a verifica datele tehnice prezentate de către
ofertanţi. în cazul unor neconcordanţe sau a prezentării unor date false, autoritatea contractantă are
dreptul de a elimina oferta respectivă. Caracteristicile prezentate în propunerea tehnică şi nerealizate în
exploatare, vor determina suportarea de către furnizor a contravalorii eventualelor daune cauzate
autorităţii contractante.
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