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CAIET DE SARCINI
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul
cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant oferta tehnico-financiară.
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 CONŢINE DESCRIEREA ŞI DENUMIREA CLARĂ A
PRODUSELOR şi presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din caietul
de sarcini, în caz contrar, oferta va fi declarată NECONFORMĂ. Ofertarea de produse cu
caracteristici inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului.
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”.
Specificaţii tehnice minimale:

Specificatii
Tip echipament
Tehnologie
Rezolutie imprimare și copiere
Viteza de imprimare
Volum maxim lunar recomandat
Scaner
Capacitate DADF
Viteza de scanare
Dimensiuni
Duplex
Rezolutie
Hartie
Alimentare
Dimensiune hartie
Numar tavi alimentare
Grosime suport imprimare
Imprimare față - verso
Finisare
Finisare
Server imprimare
Memorie RAM
Unitate hard disk
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Echipament multifunctional A3 color
Laser
2400x2400 dpi
minim 70 ppm color A4 si 75 ppm alb negru
10.000 – 50.000, maxim 300.000 imprimari A4
250 de coli 80 gsm,
min 200 ipm (color si alb-negru)
minim A5 - A3
Automat
600x600 dpi
minim 5000 coli 80 gsm
Pâna la 330 x 448 mm
minim 6
maxim 300 gsm
Până la 220 g/mp imprimare fata verso
automată
500 coli tava superioară
Memorie: minim 2GB
Unitate hard disk: mim 500GB
Serverul de imprimare să ofere un flux de lucru
previzibil și consecvent de la inspecția vizuala
pâna la prepress și de productie. Prin utilizarea
fișierelor native PDF, va elimina problemele
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asociate cu conversia Post Script, ceea ce
înseamnă că efectele speciale vor fi printate așa
cum se asteaptă și fără soluții consumatoare de
timp. În plus față de aceasta, conversia
culorilor și impozitionarea să poată fi realizate
direct la server.

Altele
Formate de fisier acceptate

Utilitare pentru managementul echipamentului

PDF, XPS, TIFF, JPEG
Potrivire fata verso automata
Se solicita capabilitatea de imprimare cu font
foarte mic, marime sub 1 punct tipografic
(punct tipografic= 0,3528 mm)
Se solicita capabilitatea de imprimare cu efect
securizat prin aplicare de raster sub unghiuri
diferite care sa creeze un efect ce nu poate fi
reprodus prin fotocopiere digitala si care poate
fi citită cu ajutorul unei chei speciale fara
modificarea compozitiei tonerului
Sistem integrat automat de ajustare a
registratiei fata verso
Sistem integrat automat de ajustare a
uniformitatii densitatii
Sistem integrat automat de ajustare a
transferului

Condiţii obligatorii:
1. Termen de garanţie: Garantia solicitata pe echipament sa fie de minim 3 ani. Garantia va fi
insotita de toate detaliile relevante.
2. Pe perioada garanției furnizorul va asigura service prin persoana desemnată
(angajat/colaborator,
etc.).
În
acest
sens
furnizorul
va
prezenta
diplomele/atestatele/certificatele /altele asemenea (din care să reiasă că are competenţe pentru
echipamentul care face obiectul caietului de sarcini) – minim o persoană.
Termen de livrare:
Furnizorul se obligă să livreze şi să instaleze produsele la Universitatea de Vest din Timişoara, Tipografia
UVT, Str.Paris nr.1, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea comenzii din partea achizitorului.
Recepţionarea produselor:
Recepţia produselor, la adresa indicata de achizitor, se face prin verificarea corespondenţei dintre
specificaţiile din factura fiscală şi specificaţiile din caietul de sarcini, DE CĂTRE REPREZENTANTUL
ACHIZITORULUI ÎN PREZENŢA REPREZENTANTULUI FURNIZORULUI. Produsele care nu
corespund solicitarilor din prezentul caiet de sarcini vor fi inlocuite cu produse corespunzatoare pe
cheltuiala furnizorului.

PAGINA |
Website: http://www.uvt.ro/

Telefon: 0256-592.303

Str.Paris, Nr. 1, Timişoara,
România.
Email: dci@rectorat.uvt.ro

Tel.: +40 256-592.680, E-mail: radu.cosma@e- uvt.ro, www.uvt.ro.

.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
TIPOGRAFIE

Alte condiţii:
Furnizorul va asigura un curs certificat de producătorul echipamentului pentru cel puțin 2
operatori ai achizitorului.
Termenul de plata este de 30 zile de la emiterea facturii si semnarea, fără obiecţiuni, de către Comisia de
recepţie, a notei de recepţie şi constatare diferenţe, pe baza facturii fiscale care însoţeşte marfa, emise de
furnizor.
Plata se va face în lei cu O.P. prin Trezorerie.

Întocmit,
Șef Serviciu Tipografie,
Radu Cosma
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