Anexa 6.l.1 - Specificatii tehnice
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FORMULAR DE SPECIFICATII TEHNICE

Achizitia de bunuri
Denumirea achizitiei: Server de aplicatii
Specificatii tehnice solicitate
Denumire produs Server de aplicatii
Serverul va asigura găzduirea de software specializat utilizat în cadrul subDescriere
proiectului.
generala
1 procesor de generatie noua cu min 8 nuclee procesare, frecventa de bază: min
Cerinte tehnice
2.20Ghz, Cache min 11MB
Memorie min 32GB RAM DDR4
Min 2TB HDD
Porturi: 10 x SATA Ports; 3x LAN Ports; 5 USB Ports;
Network: 1x 1GbE + 2x Dual 10GbE
Sursa si 1 Sursa redundanta 1100W 80 Plus Platinum sau echivalent
Montabil in rack, cu toate accesoriile incluse, format 1U

Cerinte
functionale
Alte cerinte
Manuale și
accesorii
Cerinte de
intretinere si
garantie:

Remote management, KVM-over-IP, IPMI 2.0
Se va prezenta la livrare certificatul de conformitate impreuna cu avizul de insotire a
marfii si certificatul de garantie.
Produsul nu trebuie să se afle în situația de End of Life/End of Service
Manual de punere in functiune RO/EN (tipărit/CD)
Produsul se livrează cu toate accesoriile necesare instalării și punerii n funcțiune chiar
dacă acestea nu au fost menționate explicit.
Garantia oferita va fi de 2 ani de la lansarea in productie. In perioada de garantie
furnizorul va repara fara costuri eventualele defecte descoperite.

Notă: Referirile la o anumită marcă/producator/material/model/sistem de operare, precum și specificațiile tehnice care
indică o anumită origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o
licentă de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea
sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse și vor fi considerate ca avand mentiunea de «sau
echivalent» Acestea specificatii vor fi considerate specificatii minimale din punct de vedere al performantei, indiferent de
marca sau producator.
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