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CAIET DE SARCINI
1. DATE GENERALE
Multifuncțională laser color
TIPUL ACHIZITIEI: cumparare directa
SURSA DE FINANTARE: buget aprobat
2.OBIECTUL ACHIZITIEI
Achiziţionarea unei ”Multifuncțională laser", pentru dotarea companiei in vederea desfasurarii
activitatii CMPAB
3.DOMENIUL DE APLICARE
Caietul de sarcini contine indicatii privind specificatiile tehnie minime de baza , care trebuie respectate
astfel incat potentialii ofertanti sa elaboreze propunerea tehnica, corespunzator cu necesitatile
companiei.
Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt obligatorii pentru ofertantii si nu anuleaza obligatiile
acestora de a respecta legislatia, normativele si standardele specific, aplicabile, aflate in vigoare .
Conditiile tehnice si de calitate stipulate in prezentul caiet de sarcini au fost stabilite pe baza
prescriptiilor tehnice si normativelor din legislatia specifica in vigoare.
3.CARACTERISTICILE TEHNICE
Caracteristicile tehnice continute in prezentul caiet de sarcini sunt minime, obligatorii si eliminatorii.
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Denumire produs

Caracteristici

Nr. Buc.

Multifuncțională
color

1
Format

A3

Funcții disponibile

Imprimare,
copiere, scanare

Tehnologie

Laser

Mod tipărire

Color

Interfață

Rețea, wireless,
USB

Format mediu de printare

A3, A4, A5

Greutate hârtie

52-300 g/mp

Rezoluție printare

1200x1200 dpi

Viteză printare color

15 ppm

Funcții scanner

Scan către USB

Memorie

2 GB

Rezoluție copier

600 dpi

Echipamentul se va livra cu masa inalta pentru amplasarea ergonomica a acestuia pe podea.
Echipamentul va gestiona consumabile de mare capacitate ( minim 15000 pagini pentru tonner
color si 25000 pagini pentru toner alb si negru).
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NOTA: specificatii tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, o marca de fabrica sau de
comert, un brevet de inventie, licenta de fabricatie,sunt mentionate doar pentru identificarea cu
usurinta a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici
saua anumitor produse, aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea de echivalent.
Pentru toate componentele vor fi asigurate urmatoarele:
- livrarea si transportul la locul de livrare, respectiv Caladirea CCIR, Tronson 1 din B dul Octavian Goga
nr.2, et.7, sector 3, conform conditiilor de livrare.
- instalarea, configurarea, testarea si punerea in functiune , se va face de catre persoane calificate sau
autorizate de catre ofertant.
Certificatul de garantie se vor face cu seria si pentru o perioada de garantie de minim 24 luni.. Se vor
atasa documnetele cu specificatiile tehnice ale producatorilor pentru produsele ofertate.
CONDITII DE LIVRARE
Livrarea echipamentului se va face de catre furnizor.
Perioada de livrare a echipamentelor prezentate in prezentul caiet de sarcini este de maxim 2 zile de la
data acceptarii ofertei prin intermediul catalogului SICAP.
RECEPTIA PRODUSELOR
Receptia cantitativa-calitativa se va face in prezenta ambelor parti, prin intermediul procesului verbal de
receptie cantitativ-calitativa semnate de ambele parti.
Livrarea si receptia se va face in timpul orelor de lucru: de luni pana vineri intre orele 9:30 – 17:00
Furnizorul are obligatia de a livra produsul respectand cerintele tehnice specificate in caietul de sarcini.
Daca produsul nu corespunde calitativ CMPAB are dreptul sa respinga produsul respectiv, iar ofertantul
are obligatia de a-l inlocui intr-un termen de maxim 5 zile, respectiv de a completa lipsurile.
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