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Caiet de sarcini
Achiziționare multifuncțional color A4 pentru Facultatea de Arte
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie
ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.
Caietul de sarcini conţine, in mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Cerinţele impuse vor fi
considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la
prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care
propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din
Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici inferioare celor prevăzute în Caietul de
sarcini sau care nu satisface cerinţele Caietului de sarcini va fi declarata ofertă neconformă şi va
fi respinsă.
Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu
special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o 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 sau a anumitor produse. Aceste
specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea „sau echivalent”.

1. Multifuncțional color – 1 bucată
Componenta

Cerinţa tehnică minimală

Format
Functii disponibile

A4
Copiere
Imprimare
Scanare
Fax
All in one
Laser
Color
Da
Da
USB
Retea

Tehnologie
Mod tiparire
Duplex
ADF
Interfata
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Volum recomandat
Medii printare
Formate medii de printare

Greutate mediu printare
Copiator
Viteza de copiere color
Viteza de copiere alb/negru
Zoom
Functii copiator
Imprimanta
Viteza de printare alb/negru
Viteza de printare color
Rezolutie color
Functii copiator
Scanner
Tip scanner
Rezolutie scanner
Caracteristici scanner
Functii scanner

Fax
Viteza transmisie fax
Caracteristici fax
Consumabile
Alimentare hartie
Tava output
Altele
Capacitate memorie
Prima pagină printată
Procesor
Compatibil cu sistem de operare

Caracteristici ecran LCD
Continut pachet
Accesorii
Servicii incluse
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minim 4000 copii/lună
A4
A5
A6
între 60 - 176 g/mp
minim 20 cpm
minim 20 cpm
între 25 - 400%
Copiere multipla : 1 - 99 pagini
Numar de copii: 1 - 99
minim 27 ppm
minim 27 ppm
minim 600 x 600 dpi
Posibilitate copiere continua: 1 - 99 copii
Flatbed
ADF
minim 1200 x 1200 dpi
Format fisier scanat: PDF, JPG
Aria maxima de scanare: 216 x 356 mm
Scanare catre E-mail
Scanare catre Fisier
Scanare catre USB
3 sec/pagină
Memorie fax: minim 400 pagini
Rezolutie fax: minim 300 x 300 dpi
minim 300 coli
minim 150 coli
minim 256 MB
sub 10 secunde
minim 1000 MHz
Microsoft Windows 7 (32 și 64 biți)
Microsoft Windows 8 (32 și 64 biți)
Microsoft Windows 8.1 (32 și 64 biți)
Microsoft Windows 10 (32 și 64 biți)
Mac OS X 10.7.x sau ulterior
Ecran de comandă cu touchscreen
Cablu USB 2.0 de 1.8m
Pachetul va conține un set de tonere starter
Instalarea și configurarea echipamentului se va face de
către furnizor la sediul beneficiarului
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Garantie

minim 2 ani
Pe perioada de garantie, furnizorul va face constatarea
defectelor la sesizarea si la sediul beneficiarului și va
asigura reparatia, sau inlocuirea echipamentului defect in
2(doua) zile lucratoare de la data sesizarii defectului.

Ofertantul va asigura în preţul ofertat, transportul produselor la sediul furnizorului.
Preţul contractului de achiziţie public este ferm, exprimat în lei pe toata durata de execuţie a
contractului.
Furnizorul va răspunde pentru calitatea produselor furnizate, autoritatea contractantă
fiind în drept să solicite schimbarea produselor cu altele conforme cu cerinţele din Caietul de
sarcini.

Director IT
Dr. Marinel IORDAN
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