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CAIETUL DE SARCINI
Caietul de sarcini reprezinta descrierea obiectiva a produselor care fac obiectul contractului de
atribuire.
Caietul de sarcini contine specificatii tehnice, in general, acele: cerinte, prescriptii, caracteristici
tehnice, cu ajutorul caruia sunt descrise produsele:
Specificatiile tehnice sunt definite prin precizarea performantelor si/sau cerintelor functionale,
sustinute prin referirea Ia standarde, omologari tehnice, specificatii tehnice comune, ca mijloc de
prezumtie a conformitatii cu nivelul de performanta si/sau cerinte functionale solicitate.

1 GENERALITATI
1.1 Obiect:
Achizitionare licente pentru următoarele produse software, utilizate de CITON în procesul de
proiectare:
Denumire

Cantitate

AutoCAD 2022 including specialized toolsets

4

Autodesk inventor professional 2022

1

SketchUp Pro 2021

1

BIM Collaborate Pro

1

1.2 Domeniu de aplicare: Proiectare asistata de calculator
1.3. Cerinte de mediu: N/A
1.3.1.Echipamentele montate in exterior: N/A
1.3.2 Echipamentele montate in interior: N/A
2 CONDITII TEHNICE
2.1 Conditii generale:
- Licenta trebuie sa functioneze sistemul de operare Microsoft Windows 10 (64-bit)
2.2 Descrierea functionala si tehnologica: N/A
Caracteristicile principale ale echipamentelor sunt detaliate in fisele tehnice nr.: N/A
2.3 Caracteristici generale: N/A
3 REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITATII
3.1 Cerinte de asigurarea calitatii:
3.1.1 Cerinte generale firme:
Firmele ofertante trebuie sa faca dovada ca sunt reselleri specializati si atestati de
producator sau partener autorizat al firmei producatorului software in Romania.
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3.2 Receptia bunurilor: N/A
3.2.1 Receptie, verificari si teste: N/A
3.2.2 Receptia provizorie (cantitativa, de structura, integritate). N/A
3.2.3 Receptia finala: N/A
3.3 Garantii:

Termenii generali de licenţiere precum şi garanţia în funcţionare sunt în totalitate
cele menţionate în contractul de utilizare a licenţei software.
4 MARCARE, AMBALARE, CONSERVARE, DEPOZITARE, TRANSPORT SI DOCUMENTE
INSOTITOARE
4.1 Marcarea: N/A
4.2 Livrarea:
Furnizorul va asigura Suportul tehnic la instalare, depanare si actualizarea aplicatiilor
software.
Livrarea licentelor: livrare electronica in maxim 10 zile de la confirmarea comenzii sau pe
suport fizic (DVD sau stick de memorie).
4.3 Documente insotitoare: Proces verbal de predare-primire
5 CRITERIU DE EVALUARE: preţul cel mai scăzut
6 ALTE CONDITII: N/A
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