
 

                              
 

    

DSP - AP nr. 940/05.12.2022            

Invitatie de participare 

Achizitia de  Echipament Server  IT 

 

1.  Denumirea contractantului:  Directia de  Sanatate  Publica a Judetului Iasi. 

Adresa: Iasi, Str. V. Conta nr.2-4, tel: 0232/278228, fax: 0232/241.963, e-mail: secretariat@ dspiasi.ro. 

2. Obiectul achizitiei: DSP IASI doreste sa achizitioneze un  echipament server IT performant, pe care pot rula mai multe 

aplicații, care să aibă capacitatea să ruleze continuu în rețea operații rapide și de mare amploare; cantitate – 1 bucata. 

3. Procedura aplicata : –  Achizitia directa se realizeaza in conformitate cu prevederile art.7, alin.5 din Legea nr. 98/2016, 

privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 

4. Cod   CPV:   48820000-2 Servere 

5. Sursa de finantare :  Venituri proprii  

6. Criteriul de atribuire:  Pretul cel mai scazut.       

7. Specificatii tehnice: conform Specificatiilor tehnice anexate. 

8. Durata contractului de achiziţie publică:  de la data semnarii contractului de furnizare, de catre ambele parti, pana la  

31.12.2022. 

9. Valoarea estimata  a contractului:  10.084,00  lei, fara TVA. 

10. Conditii de participare. Ofertantii vor prezenta urmatoarele documente: 

a)  Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 164 din legea nr. 98/2016; 

b) Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 165 si 167 din legea nr. 98/2016; 

c) Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 59 si 60 din legea nr. 98/2016; 

d) Cod Unic de Identificare Fiscala. 

11. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile de la data depunerii. 

12. Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA. 

13. Prezentarea ofertei:  La oferta de baza nu sunt acceptate oferte partiale si oferte alternative. 

a)  Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile de la data deschiderii ofertelor.  Pretul va fi ferm pe intreaga perioada de 

derulare a contractului. 

b) Modul de prezentare a ofertei tehnice trebuie sa asigure o corespondenta intre aceasta si cerintele impuse prin specificatiile 

tehnice solicitate de autoritatea contractanta.  

c) Modul de prezentare a propunerii financiare – oferta va cuprinde pretul exprimat in lei/bucata, fara TVA  si in lei, cu TVA.  

d) Nu sunt acceptate adaptoare sau soluții improvizate pentru porturile și interfețele echipamentului. 

 

14. Conditii de plata - Plata se va efectua conform Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în 

executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități 

contractante.  Nu se accepta plati in avans.  

15.  Depunerea ofertei  -  Oferta insotita de documentele solicitate  se vor transmite la sediul DSP Iasi, str. V. Conta nr. 2-4, 

Compartiment Achizitii sau pe email la adresa: achizitii@dspiasi.ro, pana la data de 07.12.2022, ora 13:00. 

  

 Compartiment Achizitii Publice,  

 Ing. Liliana Cucu 

  

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

DIRECŢIA   DE   SĂNĂTATE   PUBLICĂ  IASI 

Str. Vasile Conta nr. 2-4 , Telefon - centrala : 0232 / 210900 ; 

secretariat : 0232 / 271687; fax : 0232 / 241963 

email - dsp99@dspiasi.ro,   site - www:dspiasi.ro 

Operator date cu caracter personal nr. 11730 
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Specificatii tehnice pentru echipament IT de tip SERVER: 

 

SERVER – 1 BUC./ SPECIFICATIE TEHNICA 

Server, configuratie minima 

Specificațiile ofertate pot fi echivalente cu cele solicitate 
 

PERFORMANTE:  

1. SUBSISTEM DE BAZA 

 

ARHITECTURA Mainboard/chipset 

 Chipsetul trebuie sa fie compatibil cu procesorul instalat 

Procesor  Instalat/oferit; nu mai putin de 

 Procesor cu 6 nuclee, cu o frecventa minima de 2.5 Ghz avand 

posibilitate memorie cache minim 15 MB,  2 ,5 GHz,  arhitectura 64-

bit 

Chipset Compatibil cu procesorul instalat si suport pentru RAID 0,1,5 

MEMORIE ACTIVA Tip memorie activa  DDR4,  3200   MHz 

 Std. instalat/oferit min 32 GB 

 Suportat de sistem max 128 GB 

Metode de protectie a memoriei suportate Protectie de tip ECC (error-correcting code) 

2. SUBSISTEM DE STOCAJ 

 

HDD Min  2 SSD SATA 1 TB/550 MB/sec 

 2 x HDD  2 TB, 7000 RPM, 3.5 inch/2.5 inch 

SSD M 2.0 min.250 GB/3500 MB/sec 

Tip interfata: SAS, 12 Gb/s 

Unitate optica DVD-RW 

Controller RAID intern Controller SAS RAID 0, 1, 5, 10, 50, 60 

Minim 512 MB cache 

Conectivitate Minim 6 porturi USB 2.0 (2 x USB frontal) 

1 port HDMI, 1 port VGA rear 

1 port dedicat pentru management 

3. SUBSISTEM DE COMUNICATII 

 

LAN Integrata, minim 4 porturi 10/100/100 Mbps Ethernet 

4. SOFTWARE PREINSTALAT 

 

Sisteme  de operare suportate Microsoft Windows  10 PRO 64 bit 

5. Design/constructie 

 

Format Carcasa SERVER, min 3 ventilatoare auxiliare 

 

6. EXTENSIBILITATE 

 

Slot-uri de expansiune Minim 4 x PCI – Express 3.0 

Sursa de alimentare Sursa alimentare min 550W, silent 

Eficienta minima 80% 

Sursa UPS min 950 VA, interfata USB, soft powershut 

Management Aplicație de management operațional dezvoltata de producatorul 

sistemului de calcul, cu următoarele funcții:  

•     monitorizarea stării sistemului; 

•     managementul evenimentelor si alarmelor; 

• inventarul componentelor; 

• inventarul si instalarea up-date-urilor si patch-urilor, analiza 

performantei; 

•     diagnoza on-line; 

• chipset pentru remote management integrat compatibil IPMI 2.0; 

• restaurarea și reconfigurarea automată a serverului, analiza și 

previzionarea defectării componentelor (PFA); 



• posibilitatea de a prezenta dispozitivele virtuale, consola etc. 

(toate licențele pentru management la distanța trebuie să fie 

incluse) 

Sistem de securitate Power-on password, administrator password, Trusted Platform 

Module (TPM) 

Garantie server  

 
• minim  24 de luni;  

• HDD-urile defecte nu vor fi returnate. 

Alte conditii • nu sunt acceptate adaptoare sau soluții improvizate pentru 

porturile și interfețele echipamentului; 

• produsele oferite vor fi însoțite de toate accesoriile necesare 

funcționării lor (modul hardware sau software) la parametrii 

ceruți prin prezenta specificație tehnică, chiar dacă 

beneficiarul a omis solicitarea lor explicită; 

• se solicita a fi atașate documente cu specificațiile tehnice 

emise de producător pentru produsele ofertate; 

• garanția echipamentelor să fie oferită de producător; 

• Drivere Windows  pe suport extern 

• Ofertantul va asigura livrarea, instalarea, configurarea, 

punerea în funcțiune și instruirea utilizatorilor, dacă este 

cazul, la sediul DSP Iași, fără costuri suplimentare. 

 


