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Informatii generale

DENUMIRE ACHIZITIE: LICENTA OFFICE 2019 HOME &BUSINESS
BOX

Data publicare: 09.03.2022 09:44

Cod si denumire CPV: 48000000-8 Pachete software si sisteme
informatice (Rev.2)

Data finalizare: 09.03.2022 09:49

Finantare prin fonduri comunitare: Nu Data de raspuns a ofertantului: 09.03.2022 09:46

Tip de contract: Furnizare Data de raspuns a autoritatii contractante: 09.03.2022 09:49

Stare: Oferta acceptata

Autoritatea contractanta Operator economic

Denumire: DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA DEVA Denumire: S.C. Fiby Solutions S.R.L.

CUI: 15326502 CUI: 42020917

Adresa: Strada: ion luca caragiale, nr. 4, Sector: -, Judet: Hunedoara,
Localitate: Deva, Cod postal: 330152

Adresa: Strada: Padeşu, Nr. 6, Sector: 4, Judet: Bucuresti, Localitate:
Bucuresti, Cod postal: 041344

Localitatea, Tara: Deva, Romania Localitatea, Tara: Bucuresti, Romania

Telefon: +40 254218030 Telefon: +40 724028131

E-mail: achizitii.das@gmail.com E-mail: FibySolutions@outlook.com

Website: www.primariadeva.ro

Informatii cumparare directa

Descriere procesor de texte şi editor tip HTML cu posibilităţi de printare, setare
şi vizualizare zonă printare, salvare în format XML şi format web,
modificare şi corectare text, inserare texte, obiectesauimagini;  calcul
tabelar (foi de calcul tabelar) cu posibilităţi de printare, setare si
vizualizare zona printare, reprezentari grafice de diferite tipuri,
salvare in format XML si format web, inserare text, obiecte sau
imagini;  modul pentru prezentări prin crearea implicită sau import
de texte, imagini sau fişiere video;  modul de accesare poștă
electronică;  OPŢIONAL: • modul de baze de date. • Word Extensii
suportate, folosite de beneficiar: *.accdb, *.accdt, • procesor de texte
şi editor tip HTML cu posibilităţi de printare, setare şi vizualizare
zonă printare, salvare în format XML şi format web, modificare şi
corectare text, inserare texte, obiectesauimagini; • Excel calcul
tabelar (foi de calcul tabelar) cu posibilităţi de printare, setare si
vizualizare zona printare, reprezentari grafice de diferite tipuri,
salvare in format XML si format web, inserare text, obiecte sau
imagini; • PowerPoint modul pentru prezentări prin crearea implicită
sau import de texte, imagini sau fişiere video • Outlook modul de
accesare poștă electronică • Fara optiunile mentionate Extensii
suportate de procesorul de texte, folosite de beneficiar: *.odt,
*wbk,*.doc, *.docx, *.docm, *.dotx, *.dotm, *.dot, *.htm, *.html, *.rtf,
*.txt, *.xml, *.odt, *wbk,*.doc, *.docx, *.docm, *.dotx, *.dotm, *.dot

Conditii de livrare la sediul autoritatii contractante

Conditii de plata cu op in 30 de zile de la data emiterii facturii

Repere achizitionate Cantitate Valoare achizitie (RON fara TVA)

OFFICE 2019
HOME&BUSINESS BOX

Solicitata: 15 Pret estimat: 489,00

Numar de referinta: O19H&BBOX Ofertata: 15 Pret de vanzare: 489,00
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Pret de catalog: 489,00 RON/bucata Valoare estimata: 7.335,00

Cod si denumire CPV: 48000000-8 - Pachete
software si sisteme informatice (Rev.2)

Valoare de vanzare: 7.335,00

Descriere: procesor de texte şi editor tip HTML cu posibilităţi de printare, setare şi vizualizare zonă printare, salvare în format XML şi format
web, modificare şi corectare text, inserare texte, obiectesauimagini;
calcul tabelar (foi de calcul tabelar) cu posibilităţi de printare, setare si vizualizare zona printare, reprezentari grafice de diferite tipuri, salvare
in format XML si format web, inserare text, obiecte sau imagini;
modul pentru prezentări prin crearea implicită sau import de texte, imagini sau fişiere video;
modul de accesare poștă electronică;
OPŢIONAL:
•modul de baze de date.
•
Word
Extensii suportate, folosite de beneficiar: *.accdb, *.accdt,•

procesor de texte şi editor tip HTML cu posibilităţi de printare, setare şi vizualizare zonă printare, salvare în format XML şi format web,
modificare şi corectare text, inserare texte, obiectesauimagini;

•Excel
calcul tabelar (foi de calcul tabelar) cu posibilităţi de printare, setare si vizualizare zona printare, reprezentari grafice de diferite tipuri, salvare
in format XML si format web, inserare text, obiecte sau imagini;

•PowerPoint
modul pentru prezentări prin crearea implicită sau import de texte, imagini sau fişiere video

•Outlook
modul de accesare poștă electronică

•Fara optiunile mentionate
Extensii suportate de procesorul de texte, folosite de beneficiar:*.odt, *wbk,*.doc, *.docx, *.docm, *.dotx, *.dotm, *.dot, *.htm, *.html, *.rtf, *.txt,
*.xml, *.odt, *wbk,*.doc, *.docx, *.docm, *.dotx, *.dotm, *.dot, *.htm, *.html, *.rtf, *.txt, *.xml,
Extensii suportate de aplicația – calcul tabelar, folosite de beneficiar:*.ods, *.xl, *.xlx, *.xlsm, *.xlam, *.xltx, *.xltm, *.xls, *.xlt, *.htm, *.html,  *.xml,
*.xla, *.xlm, *.xlw,  *.odc, *.uxdc, *.ods, *.prn, *.txt, *.csv, *.dbf , *.xlk, *.bak, *.ods, *.xl, *.xlx, *.xlsm, *.xlam, *.xltx, *.xltm, *.xls, *.xlt, *.htm, *.html,
*.xml, *.xla, *.xlm, *.xlw,  *.odc, *.uxdc, *.ods, *.prn, *.txt, *.csv, *.dbf , *.xlk, *.bak,
Extensii suportate de modul pentru crearea de prezentări, folosite de beneficiar: *,odp, *.ppt, *.pptx, *.pptm, *.pps, *.ppsx, *.ppsm, *.potx,
*.pot, *.potm, *.htm, *.html, *.ppam, *,ppa, *,odp, *.ppt, *.pptx, *.pptm, *.pps, *.ppsx, *.ppsm, *.potx, *.pot, *.potm, *.htm, *.html, *.ppam, *,ppa,
Protocoale suportate de modul de accesare poștă electronică, folosite de beneficiar: POP, IMAP, HTTP, Microsoft Exchange.POP, IMAP, HTTP,
Microsoft Exchange.

1. Produsul este compatibil cu sistemul de operare Windows 10 Professional
2.Produsul se poate activa fara conexiune la internet
3.Produsul permite utilzarea perpetua fara o alta plata lunara.
4.Produsul este cea mai recenta versiune de pe piata care se poate activa offline fara conexiune la internet.
5.Cod produs:T5D-03308
6.Produsul este nou nefolosit anterior
7.Produsul permite mutarea de pe un dispozitiv pe un alt dispozitiv.
8.Kit ul de instalare se poate descarca de pe site-ul producatorului
9.Autoritatea contratanta ne poate contacta pentru intrebari si calrificari.

1.produsul trebuie să fie compatibil cu sistemele de operare deținute de beneficiar: Microsoft Windows IO Professional;
2.să existe posibilitatea instalării, activării și utilizării produsului fără a fi necesară existența unei conexiuni la internet;
3.produsul trebuie să permită utilizarea perpetuă fără a fi necesară plata altor sume de bani pentru a continua utilizarea produsului;
4.se va oferta cea mai recentă versiune a produsului software existentă pe piața internațională de profil la data achiziției;
5.în ofertă se va preciza concis denumirea/part-numberul/versiunea produsului;
6.licențele trebuie să fie noi, nefolosite anterior;
7.licențele trebuie să permită mutarea pe un alt hardware/PC fără costuri suplimentare;
8.kit-urile de instalare a produselor ofertate să poată fi descărcate din contul beneficiarului, de pe site-ul producătorului, în baza cheii de
activare;
9.autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a contacta producătorul în scop de validare a oricăror informații.

TOTAL Valoare de vanzare: 7.335,00 RON
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