
 

 
 

CAIETUL DE SARCINI 
pentru achiziţia  

 
 

Multifunctional laser A3 (3 BUC) 
 
 

CONSIDERAŢII GENERALE 
 

 Caietul de sarcini face parte integranta din documentaţia de elaborare şi prezentare a ofertei 
şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică. 
 Specificaţiile tehnice definesc, după caz, caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi 
de performanţă, siguranţă în exploatare, dimensiuni, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, 
terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu 
standardele relevante sau altele asemenea ţi sunt obligatorii pentru fiecare ofertant.  
 Ofertantul în calitatea sa de producător, reprezentant legal al producătorului sau persoană 
care introduce pe piaţă, răspunde de conformitatea produsului cu legislaţia UE şi naţională şi trebuie 
să fie în posesia tuturor documentelor originale care însoţesc produsul inclusiv Cartea Tehnică 
şi/sau Manualul de utilizare, Catalog producător, etc., documente care descriu în detaliu componenţa 
şi specificaţiile tehnice.  
 Propunerea tehnică a ofertei se realizează pe baza Cărţii Tehnice a (produsului) 
echipamentului (nu prospect comercial, nu preluări de pe internet) prin preluarea paginilor 
descriptice ale documentului pe care apar titlu, produsul, producătorul, etc., precum şi a paginilor 
care conţin specificaţiile tehnice.  Preluarea poate fi copie parţială sau document integral. Paginile se 
semnează şi se ştampilează. 
 Propunerea tehnică  a ofertei este documentul cu valoare juridică pe baza căruia COMISIA 
DE EVALUARE ŞI SELECŢIE OFERTE desemnată de AUTORITATEA CONTRACTANTA va realiza 
evaluarea ofertelor. 
 Propunerea tehnică  a ofertei se va întocmi prin completarea tabelului prezentat mai jos – 
SPECIFICAŢII TEHNICE MINIMALE. Orice alte informaţii tehnice pe care ofertantul doreşte sa le 
aducă la cunoştinţa autorităţii contractante se vor prezenta într-un document separat. 

În celulele din coloana 3 ofertantul completează doar cu CALIFICATIVUL specificaţiei care 
poate fi unul din următoarele: IDENTICĂ sau SUPERIOARĂ. De asemenea se va completa în mod 
obligatoriu coloana Nr. 4 care conţine codul produsului, denumirea comercială şi producătorul. 
Aceste informaţii vor fi detaliate astfel încât sa permită identificarea corectă şi concretă a 
produsului/echipamentului. 

 
 
 
Atenţie!! 
 

Ofertele care nu respectă modul de întocmire şi de prezentare specificat mai sus vor fi 
declarate neconforme. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SPECIFICAŢII TEHNICE MINIMALE  

1 BUC. 
 
Cerinte minimale: 
Sa fiie un dispozitiv compact ce ofera imprimare alb-negru de până la 30 ppm/cpm, scanare color şi 

funcţionalitate digitală avansată Send (Transmitere).  

Sa aiba un afişaj tactil intuitiv si eficienţă energetică excelentă. 

Sa permita optional adaugarea unei unitati de finisare internă. 

Sa permita imprimare, copiere, scanare, trimitere şi fax opţional 

Sa aiba o capacitate maximă  pentru hârtie de până la 2.300 de coli 

Sa aiba capacitate de integrare în reţea, PCL şi suport PS opţional 

Sa fie compatibilitate uniFLOW şi e-Maintenance 

Sa iaba casetele 1, 3 şi 4: A3, A4, A4R, A5R respectiv Caseta 2: A3, A4, A4R, A5R, plic (cu unitate 

opţională de alimentare cu plicuri D1) 

Sa permita incărcare manuală: A3, A4, A4R, A5R, plicuri si formate personalizate: 99 -297mm x148 - 

432 mm 

Sa aiba o rezolutie  de minim la citire: 600 dpi x 600 dpi, la copiere: 600 dpi x 600 dpi, la imprimare: 

600 dpi × 600 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi (numai UFRll-LT) 

Sa aiba un număr  de tonuri:  minim 256  

Sa aiba o viteza de copiere/ listare A4 de minim 30 PPM , A3 de minim 15 ppm  x 1 bucata  

Sa aiba o viteza de copiere/ listare A4 de minim 20 PPM , A3 de minim 15 ppm  x 2 bucati  

Sa aiba un zoom de 25-400% in minim 7 trepte 

Sa necesite un timp de incalzire de maxim 30 secunde 

Sa permita  realizarea de copii  multiple min.1 , maxim 999 

Sa permita casete optionale 

Sa aiba un procesor de 400 mhz 

Sa aiba o memorie de  minim 512 MB x 1 bucata respectiv minim 256 MB  x 2 bucati 

Sa dispuna de Ethernet (100Base-TX/10Base-T), port USB Host I/F 2.0 x 1, dispozitiv USB 1.0 x 1 

port 

Sa se alimenteze cu energie 220-240 V CA, 50/60 Hz, 3,3 A  

Sa aiba minim dimensiunile 565 mm x 680 mm x 806 mm pentru 1 bucata , respectiv 565 mm x 680 

mm x 681 mm pentru 2 bucati 

 Sa aiba standar 1 bucata incluse UFRII-LT, PCL5e/6  respectiv CLR SEND KIT-Y1 

 

 

 

 



 
DOCUMENTE OBLIGATORII CE ÎNSOŢESC OFERTA TEHNICĂ 
 
1. Fişe tehnice detaliate ale producătorului cu privire la echipamentul ofertat.  Fişele tehnice trebuie 

să cuprindă toate informaţiile necesare în vederea determinării corespondenţei între 
echipamentul ofertat şi cerinţele minimale din caietul de sarcini. 

 
Atenţie !!  
 

Lipsa oricărui document din cele enumerate mai sus duce la declararea ofertei ca 
neconformă. 

 
CERINTE OBLIGATORII: 
 
− Termenul de livrare este de maxim 15 de zile de la semnarea contractului de către ambele parţi.  
− Beneficiarul nu accepta transportul prin curierat sau intermediari. Produsele/echipamentele vor fi 

livrate beneficiarului de furnizor, iar livrarea se consideră încheiată doar după semnarea 
procesului verbal de predare-primire şi punere în funcţiune. 

 
CANTITĂŢI  ŞI  TERMENE DE LIVRARE 
 

NR 
LOT 

ECHIPAMENT CANTITATE 

TERMEN  DE LIVRARE, 
INSTALARE, PUNERE ÎN 

FUNCŢIUNE ŞI INSTRUIRE 
PERSONAL 

1 

 
Multifunctional laser A3 

(3 BUC) 
 

1 bucata în configuraţia şi  
componenţa de mai sus 

Max 15 zile de la semnarea 
contractului 

 

 

 


