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CAIET DE SARCINI 
privind achizitia unei licente Windows 11 PRO retail 150 utilizatori, Licență Office 

2021 Professional Plus retail 150 utilizatori, Licență TeamViewer Corporate 3 conexiuni 
concurente 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

COD CPV (REV.2) :  48900000-7 
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        Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea 
ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către operatorul 
economic propunerea tehnică şi propunerea financiară. 

         Caietul de sarcini conţine specificaţii tehnice şi indicaţii privind regulile de bază care 
trebuie respectate astfel încât operatorii economici să elaboreze propunerea tehnică şi 
propunerea financiară corespunzător cu necesităţile autorităţii contractante. 

        Cerinţele impuse prin Caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale şi obligatorii. În 
acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la 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. 

      Orice ofertă care se abate de la prevederile caietului de sarcini sau prezintă caracteristici 
tehnice inferioare celor prevăzute în acesta sau care nu satisfac cerinţele impuse în acesta, va 
fi respinsă ca fiind neconformă. 

      Cu voucherele de vacanta, salariaţii pot achiziţiona pachete de servicii turistice complete 
respectiv servicii de cazare, alimentație publică, transport, tratament balnear, agrement din 
unităţile turistice afiliate de pe teritoriul României: agenţii de turism, hoteluri, pensiuni, baze de 
tratament balnear şi agrement. 

      Voucherele de vacanţă se acordă conform Ordonanţei de Urgenţă nr.8/2009 cu modificările 
și completările ulterioare şi a Normelor metodologice aprobate prin HG nr. 215/2009, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 

 

1. Obiectul achizitiei:  
 

 SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI initiaza achizitie directa pentru 
licenta Windows 11 PRO retail pentru 150 utilizatori, licenta Office 2021 Professional plus 
pentru 150 de utilizatori, Licenta TeamViewer Corporate 3 conexiuni concurente. 
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2.   Caracteristici  : 
 
Licenta windows 11 pro Retail 150 utilizatori 

 Valabilitate: Fara data de expirare 
 Tip licenta: Retail 
 Tip produs: Certificat electronic 
 Arhitectura: 32/64 biti 
 Metoda activare: Online 
 Activarea se poate face oricand 

Licenta Office 2021 professional plus 150 utilizatori 

 Valabilitate: Fara data de expirare 
 Tip licenta: Retail 
 Tip produs: Certificat electronic 
 Arhitectura: 32/64 biti 
 Metoda activare: Online 
 Activarea se poate face oricand 

Licentele mai sus mentionate vor fi distribuite în format electronic, beneficiarul va primi 
pe e-mail si in contul de Microsoft informatica@spfl.ro cheile de activare si numerele de serie. 

 
 Licenta TeamViewer Corporate 
 

• Acces la dispozitive nelimitate 
• 3 conexiuni concurente (canale) 
• Până la 15 sesiuni simultane pe canal 
în file separate 
• 500 de dispozitive gestionate 

 
Valoare totala estimata 68.000 de lei inclusiv TVA. 
 
3.Obligatiile furnizorului 
 

 -Furnizorul este obligat sa livreze produsele care fac obiectul prezentului contract, la 
standardele aflate in vigoare si cu prevederile caietului de sarcini nr.21692/22.02.2022. 
 -Produsele trebuiesc insotite de declaratie de conformitate si certificat de garantie. 
 -Plata se va face cu OP dupa emiterea facturii in urma efectuarii receptiei produselor 
livrate si intocmirii procesului verbal de receptie semnat de ambele parti. 
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 -Livrarea produselor si emiterea facturii se va face incepand cu 1 aprilie 2022. 

 -Furnizorul trebuie sa asigure functionalitatea in conditii optime a produsului in 
conformitate cu cerintele caietului de sarcini nr.21692/22.02.2022. 

 -Produsele livrate vor respecta standardele de siguranta si de protectia mediului 
prevazute in legislatia in vigoare. 

 -Prestatorul va despagubi achizitorul pentru toate reclamatiile, daune-interese, actiuni in 
justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci 
inregistrate etc) ce au legatura cu produsele livrate. 

 -Prestatorul are obligatia respectarii dispozitiilor Regulamentului nr.679/2016 privind 
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si 
privind libera circulatie a acestor date cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 
190/2018. 
 

 
3. Criteriul de atribuire 

Criteriul de atribuire este „ pretul cel mai scazut”,  

 Ofertele vor fi postate pe SEAP pe fiecare produs in parte cu urmatoarele denumiri : 
« Licenta Windows 11 PRO retail pentru 150 utilizatori », «Licenta Office 2021 Professional 
plus pentru 150 de utilizatori », « Licenta TeamViewer Corporate 3 conexiuni concurente » si 
codul CPV 48900000-7, cu valoarea fara TVA pe produs, pana in data de 10 martie 2022, ora 
16.30, iar la descriere se va detalia oferta tehnica inclusiv garantia, conform cerintelor caietului 
de sarcini nr.21692/22.02.2022. 
 
 
 
 

Sef Birou Informatică, 
Adrian Roșu 


