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Anunț intenție achiziție directă
Pe data de 21 august 2014 Muzeul Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze
prin cumpărare directă o serie de echipamente electronice pentru folosire în cadrul organizării
Festivalului Internațional de Literatură și Traducere 2014.
Parametrii tehnici minimali pentru echipamentele care se doresc achiziționate sunt descriși
în caietul de sarcini anexat. Se vor face oferte separate pentru fiecare echipament.
Termenul de livrare a echipamentelor pentru firma declarată câștigătoare va fi cel târziu 20
septembrie 2014.
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Caiet de sarcini
Videoproiector

Caracteristici minime :

1. Luminozitate: minim 6000 ANSI
2. Rezolutie nativa: minim 1024x768 XGA (rezolutia poate fi mai ridicata “ex. 1280x720 DH,
1920x1080 ” , dar nu mai mica de cea mentionata”1024x768”
3. Tehnologie: DLP
4. Contrast: minim 6500:1
5. Corectie trapez (keystone): corectie auto digitala pe vertical - minim +/- 40º
6. Semnalul de intrare din calculator și video sa contina cel putin urmatoarele rezolutii : NTSC, PAL,
SECAM, 480i,480p, 576i, 567p, 720p, 1080i,1080p
7. Durata de viata a lampii: minim 2000 h
8. Conexiuni minime cerute: HDMI, 2x D-SUB 15 pini în (VGA), Component (RGB), S-Video, USB tip
A tip B USB,
9. Sistem audio integrat cu doua difuzoare de minim 10-watt fiecare.
10. Alimentare 220
11.Cablu HDMI minim 15m,
12. adaptor HDMI la VGA
13. Garanție minim 24 luni;

Ecran ultra HD cu sistem PC incorporat.
Caracteristici minime :

1. Dimensiune ecran: diagonala minim 213 cm
2. Format rezolutie: ULTRA HD / 4K
3. PC incorporat cu sistem de operare windows 8 Pro instalat, procesor i5 sau echivalent, 4GB
RAM, minim 320Gb HDD, LAN, Wireless. Nu se acceptă PC extern.

4. Touchscreen cu minim 4 puncte de atingere simultan
5. Difuzoare stereo;
6. Stand de podea mobil, recomandat de producătorul echipamentului și care să suporte greutatea
echipamentului.

ECRAN PROIECTIE

1. Ecran de proiectie cu cadru pliabil si suporti de sustinere laterali.
2. Dimensiune ecran proiectie: lungime minim 400 cm cu înălțimea corespunzătoare formatului
(4:3 sau 16:9)
3. Prinderea ecranului de suport sa se realizeze facil;
4. Cutie depozitare si transport.

Se vor face oferte separate pentru fiecare echipament.

