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CAIET DE SARCINI
Achiziție"IMPRIMANTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR"
Cod CPV 30120000-6 Echipament de fotocopiere și de tipărire
Obiectul caietului de sarcini îl constituie achizitionarea unei "IMPRIMANTE
MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR " la CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ
NR. 2 BISTRIȚA.

Cerințe spacifice
Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și
constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant
oferta tehnică- financiară.
Cerințele din caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind obligatorii și
minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile
Caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care această
propunere presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din
Caietul de sarcini.
Ofertarea care se declară câștigătoare va fi postată de furnizor în catalogul de
produse, pe site-ul SICAP, urmând ca beneficiarul să o achiziționeze.
Obiectul achiziției
II. Achizitie: IMPRIMANTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR
III. CERINȚE TEHNICE: Specificații tehnice și de calitate minime obligatorii
CARACTERISTICI
FUNCȚII = COPIERE, PRINTARE, SCANARE, FAX, PRINTARE
SERVER
Viteză alb- negru - 30 pag/min.
Viteză color - 30 pag / min.
Format Hârtie - A4, A3
Cartuș negru =31.000 pag.

Cartuș color = 19.000 pag.
Set tonere 31.000 pagini alb negru /19000 pagini color
PROPRIETĂȚI:
Printare în rețea față -verso
Copiator automat și față - verso
Sorter automat
Foto mode
Scanare în rețea max. 1200 dpi
Scanare 80 pag/min
Routter scan
Scan to folder
USB 2.0
HDD 320GB
Memorie 2GB
Zoom 25%-40%
Stand pe roți

Prețul contractului
Se vor lua în considerare doar ofertele care cuprind produsul cu specificațiile
solicitate. Prețul contractului va include transportul și montarea la sediul nostru,
precum și punerea în funcțiune a produsului de către personalul autorizat și calificat
al furnizorului. Instalarea echipamentului constă în conectare la rețeaua de
alimentare, realizarea conexiunilor între componentele echipamentelor.
Echipamentele vor avea toate componentele necesare conexiunilor (cabluri, mufe).
Acestea vor intra în valoarea ofertei.
Plata se va face în lei cu O.P. prin Trezorerie.
Termen de garantie:
Garanția acordată pentru produs să fie de minim 24de luni de la semnarea
procesului verbal final de recepție și punerea în funcțiune a echipamentelor.
Reparațiile în perioada de garanție nu vor depășii 15 zile. În caz contrar, perioada de
garanție se va prelungii cu perioada indisponibilizării produsului. În perioada de
garanție reparațiile vor fi efectuate gratuit de către furnizor la solicitarea scrisă a
beneficiarului, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data solicitării.

Termen de livrare
Livrarea trebuie să fie însoțită de următoarele documente - factură fiscală,
certificat de calitate eliberat de către producător, certificat de garanție, declarație de
conformitate, CD/DVD -urile suport . Dacă produsul livrat nu este conform cu
specificaţiile tehnice, autoritatea contractantă poate să îl refuze, iar furnizorul va
trebui să îl înlocuiască, pentru a satisface cerinţele specificaţiilor tehnice din caietul
de sarcini, fără a percepe un cost suplimentar.
În cadrul recepţiei cantitative şi calitative, achizitorul are dreptul, prin
reprezentanţii săi, de a inspecta şi testa produsul pentru a verifica conformitatea lor
cu specificaţiile din documentaţia de atribuire şi din ofertă.
Furnizorul are obligația de a ambala produsul în așa fel încât să ajungă în stare
bună la destinația finală.
Livrarea se va face la sediul instituției din Bistrița, str. Toamnei, nr. 2 bis. între
orele de program 8-16 .
Condiții de recepție
Recepția produsului se va face la data și locul indicat de beneficiar, în prezența
ambelor părți și va costa în verificarea cantitativă și calitativă conform documentelor
anexate de furnizor. Produsul care nu corespunde calitativ standardelor va fi înlocuit
de furnuizor pe propria cheltuială, iar înlocuirea acestor produse se va face în maxim
48 de ore de la sesizare.
Recepția va fi finalizată prin întocmirea unui proces verbal de recepție, semnat
de persoanele împuternicite ale furnizorului și achizitorului, care se va constitui în
anexă la factură.
Furnizorul are obligația de a asigura prin personal specializat o instruire
minimă a personalului achizitorului ce va exploata produsul livrat.

Întocmit,
ec. Sabo Paula

