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Nr. 248/28.06.2019 

Publicat online in pagina proprie, www.neurologyclinic.ro  

 

ANUNT DE PARTICIPARE 

 

• Proiect: „CALITATE ŞI INOVARE ÎN SERVICII MEDICALE DEDICATE PACIENŢILOR CU 

DIZABILITĂŢI NEUROLOGICE”, Cod SMIS 114699, POR 2014 – 2020, Axa prioritară 2 - 

Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 ”Sprijinirea 

crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor”, contractul de finanțare 

nr. 1821/13.04.2018. 

• Solicitant finantare: NEUROLOGY CLINIC SRL.  

- Contract de furnizare bunuri: Achizitie active informatice 

 

Descriere: 

Se vor achizitiona:  

 

❖ Achizitie echipamente informatice 

- Multifunctionala: intre 1 – 8 GB RAM, casete hartie: intre 1 -3. Functii minime: copiere fata-verso, 

printare color si alb-negru, scanare fata-verso, USB. Cantitate: 1 buc. 

- Server: frecventa procesor: intre 1200 – 2800 MHz, nucleu procesor: intre 2 – 13, capacitate 

memorie: intre 3 – 29 GB, numar surse instalate: intre 1 – 4, nr. surse suportate: intre 1 – 4.  

Cantitate: 2 buc. 

- Sistem desktop pc: diagonala monitor: intre 10 – 40 inch, tip procesor: intel Core i2 – i7, frecventa 

procesor: intre 500 – 4000 MHz, periferice: mouse, tastatura.  

Cantitate: 4 buc. 

- HDD: capacitate: intre 1 – 9 TB, viteza de rotatie: intre 1500 – 12000 rpm. 

Cantitate: 2 buc. 

❖ Achizitie licente tip Windows sau echivalent 

- Licenta: cerinte minime de sistem: procesor: intre 600 – 1500 MHz, memorie RAM: intre 1600 – 

2900 MB, compatibil cu Windows / iMAC. Cantitate: 6 buc.  

❖ Achizitie licente tip Office sau echivalent 

- Licenta calculator / desktop: memorie RAM: intre 0.5 – 5 GB, compatibila cu sistemul de operare 

al calculatorului, utilizare business. Cantitate: 6 buc. 

❖ Achizitie pachet antivirus 

- Antivirus: pentru minim 2 utilizatori, compatibil cu sistemul de operare al calculatorului Cantitate: 

2 buc. 

❖ Licenta pentru servere sau echivalent 

- Licenta pentru servere (3 ani, 2 utilizatori): necesita o adresa IP valabila, o adresa de retea 

validam o adresa IP implicita pentru gateway. 

Cantitate: 2 buc. 
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❖ Program informatic pentru gestionare fisiere 

Program informatic pentru gestionare fisiere: licenta electronica pentru gestionarea de fisiere format .pdf 

sau echivalent. 

Cantitate: 1 buc. 

• Durata contractului: 6 luni. 

• Forma de plata: avans partial / livrare / la termen, conform conditiilor contractuale 

▪ Pretul contractului este ferm si nu poate fi ajustat. Valoarea estimata: 88.610,84 LEI la care se adauga 

TVA de 19% in valoare de 16.836,06, in total 105,446.90 RON. Divizare pe loturi: nu. 

▪ Data, locul şi ora-limită de depunere a ofertelor: 16.07.2019, ora 18.00, la sediul achizitorului din 

Municipiul Constanţa, Bd. Tomis, nr. 234, Bl TD15, Sc B, ap 21, jud. Constanţa. Tel. 072 331 69 72.                 

E-mail: fonduri@neurologyclinic.ro. 

• Organizarea procedurii se realizeaza conform Ordinului MFE nr. 1284/2016 privind aprobarea 

Procedurii competitive aplicabile solicitantilor / beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de 

furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene. Toate informatiile cu privire la procedura de 

participare (specificatii tehnice si documente necesare) pot fi consultate via www.fonduri-ue.ro, 

www.neurologyclinic.ro sau pot fi obtinute la datele de contact mai sus mentionate. 
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