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CAIET DE SARCINI

al achiziţiei publice pentru atribuirea contractului având

„furnizare de cilindrii fotoconductori (drum unit) pentru maşinide fot
COD CVP 30125000-1

1. Obiectul achiziţiei: Furnizare cilindrii fotoconductori (drum
fotocopiat şi imprimante.

2. Cerinţe minime obligatorii de furnizare:
Produsele ofertate vorfi OEM (Original Equipment Manufacturer- at

baza de licente si patente, cu acordul si suportul producatorului deechi
21. Produsele livrate vorfi noi, originale, din productia cure

Produsele nu vor contine parti sau componente ale unor consumabile,
corespunzatoare echipamentului pentru care sunt solicitate.

22. Perioada de garantie a produselor va fi de minim
livrarii. Nerespectarea prevederilor Legii nr.449/2003 privind vanzare:
asociate acestora, atrage dupasine sanctiunile prevazute de actul nori

23. Ofertantii au obligatia de a face dovada conformităţii fie
prezentarea Certificatului de calitate şi conformitate sau Declaraţia
se anexeazăcopie a documentelor de conformitate emisede către pro

24. Transportulse va asigura de către furnizor pe cheltuiala
până la depozitul beneficiarului.

25. Dacă se constată că produsele livrate pe perioada dj

necorespunzătoare calitativ, sunt defecte sau prezintă vicii de fabri
termen de 48 deorede la data notificării transmise de beneficiar, pe
caz contrar, furnizorul consumabiluluiva plăti cheltuielile aferente repari

26. În cazul în care calitatea printării nu este corespunzătoal
termen de 48 de ore dela notificare produsele ceprezintă problem
corespunzătoare.
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27. În cazul în care nu se poate printa cu produsele furnizate, imprimanta
nerecunoscând cilindrul fotoconductor respectiv, furnizorul va înlocui îi
la notificare produsul cu unul nou.

28. Marca firmei producătoare, va fi inscripționată pe carcasi
voravea lipitaoetichetă pe careesteprecizat codul fiecărui cilindru fot

termen de

conductor.

48 de ore de

şicilindrii fotoconductori

29. Ofertanţii vor prezenta oferte complete pentru toate produsele solicitate.
4.Termen de livrare: Maximum 10 zile de la primirea comenzii, după
achizitie publică.
5. Durata contractului: de la data semnarii până la 31 Decembrie 2020
6. Valoarea estimata a contractului este de 21.626,89 lei fără TVA .

7. Modalitatea de plată: Plata produselor furnizate se face în lei, di

calitativă, prin ordin de plată, în maximum 30 zile de la primirea facturii
furnizorului.

emnarea co!
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8. Echipamente , Coduricilindrilor fotoconductori şi cantităţi de produs
Tabel

cutipurile de imprimante, copiatoare din dotarea instituţiei ,

ntractului de

cantitativă şi
în contul de trezorerie al

Codurile cilindrilor fotoconductori (drum unit)şicantitățile necesare

pi Model imprimanta Cod unitate cilindru|Necesar cilindrii1] Xerox WorkCentre 3225 101R00474 40
2 [Xerox WorkCentre 5345. 101R00555 5
3|xerox B205 10100664 3
4|Lexmark MX310an

| S0FOZAO = 3
5|Lexmark CX310an 70C0Z50-negru+color 1

6|Brother DCP-1510£ DR1030 3
7|BROTHER DOP L6600DW__|DR3400 3 |

8|Konica Minolta bizhub C308_|A7U40RD 3
9|Canon C3025I C-EXV49DR

Ţ 3
10|Konika Bizhub 227 DR-312K 3
11|Epson EPL-6200 0135051099 1

12|Samsung Xpress M2675F| MLT-R116 / SEE 2

13|Toshiba EStudio 233 |0D-1600 2

9. Condiții de participare :

1. Fişă de Informații generale : denumire ofertant, adresă sediu central, CUI, telefon
fax, adresă e-mail, cont IBAN Trezorerie, reprezentanti legali, gersonane de contact;

2 . Oferta financiară eNr.|Model imprimania|Cod|Cantitate Pret Preţ total fâră TVA
ctr unitate Unitar |

cilindru AăTVA
1

5
—

Total ofertă fără
TVA



Ofertantul trebuie sa completeze formularul de oferta finani
preturi. Oferta va fi facutain lei fara TVA.

Oferta financiara va fi prezentată respectând ordinea, denumire
prevăzute în prezentul Caiet de sarcini

Oferta trebuie săfie valabilă pentru o durată de minim 60 dezi
prezenta eroriprivind calculul aritmetic , iar valorea totală fără TVA rj
valoarea estimată a lotului

Neîndeplinirea unei singure condiţii atrage de la sine respi
formulate.

3 . Ofertă tehnică

Prezentarea caracteristicilor produsele ofertate prin care sţ

produsele livrate vorfi noi, originale (OEM), din productia curentă de
contine părti sau componente ale unor consumabile folosite anterior
echipamentului pentru care sunt solicitate.

Neprezentarea propunerii tehnice duce la considerarea ofertei c
propunerea tehnică depusă, ofertantul are obligația de a face dovai
prezentului caiet de sarcini, respectiv a produselor care urmează a
tehnice aferente.

Operatorii economici participanţitrebuie să prezinte
- documente necesare pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor di
calității produselor ( "Certificatul de calitate şi conformitate" sau "de
conform prevederilor OG nr.21/1992 articolul 2 alin 6 privind protecţia c

Toate condițiile și caracteristicile menționate în caietul de
obligatorii. Neîndeplinirea unei singure specificații tehnice a unui p
respingerea ofertei tehnice formulate .

3. Criteriul de atribuire
Criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică este „prej

Documentele / formularele ofertei, vorfi transmise în formatP|
stabilită prin anunţ, la adresa de e- mail : achizitiiS3Edgaspctr.ro .

Ofertantul câstigatorva publica OFERTAîn Catalogul de produsi
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