
 

  CAIET DE SARCINI 
pentru achiziţia  de “ Service complet copiatoare ”  

cod CPV 50313200-4 

 
 

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 numai în măsura în care 

propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul 

de sarcini.  Ofertarea de servicii cu caracteristici inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini atrage 

descalificarea ofertantului. 

 

1.OBIECTUL ACHIZITIEI 

Service complet pentru   copiatoare cod CPV 50313200-4 

2.TIPURI, CANTITATI, TERMENE  

 

Service complet (consumabile, piese de schimb, manoperă, întreţinere), pentru un număr de 6 

copiatoare/multifuncţionale A3 (5 echipamente A/N  şi un echipament color),  asigurînd imprimarea a 

45.000 copii monocrom şi a 1.000 copii color, pentru fiecare lună. 

 

Denumire Echimapent Index 

COPIATOR COLOR  KONICA  MINOLTA 

BIZHUBC250 

175721 color 

462568 negru 

638459 total 

COPIATOR MONCR. KONICA MINOLTA 

BIZHUB250 
651554 

COPIATOR MONCR. KONICA MINOLTA 

BIZHUB250 
1019791 

COPIATOR MONCR. KONICA MINOLTA 

BIZHUB250 
436376 

COPIATOR MONCR. KONICA MINOLTA 

BIZHUB250 
766332 

COPIATOR MONOCROM KONICA MINOLTA 

BIZHUB250 
431765 

2.2. Copiile sunt considerate a fi A4; o copie A3=2*A4, iar o copie color =10 copii A/N.  

2.3. Numărul de copii şi hârtia se regularizează o data la 3 luni; 

2.4. Valoarea lunară a serviciilor prestate nu se modifică pe toată durata de derulare a contractului. 

 

Serviciile vor fi prestate în perioada 01.04.2017 – 31.12.2017. 

 

3.CERINŢE TEHNICE MINIME OBLIGATORII 

 

1. serviciile vor fi furnizate la sediul autorităţii contractante;  

2. serviciul complet (pentru 45000 copii monocrom şi 1000 pagini color lunar) va asigura întreţinerea 

completă a echipamentelor şi intervenţii tehnice ori de cate ori este necesar, şi presupune: 

o asigurarea tuturor consumabilelor şi a pieselor de schimb; 

o întreţinere şi mentenanţă preventivă în fiecare lună; 

o intervenţii tehnice ori de cate ori este necesar; 

o manopera înlocuirii pieselor de schimb şi a consumabilelor gratuită pe toată durata 

contractului; 

o prioritate la intervenţiile service - timp maxim de intervenţie de 8 ore. 

 

3. termen de începere a prestării serviciilor: maxim 15 zile de la semnarea contractului.  



4 MODIFICĂRI POSIBILE ÎN OPŢIUNILE ACHIZITORULUI 

 

Achizitorul îşi rezervă dreptul să prevadă în contractul de servicii ca derularea activităţii să se 

efectueze şi în anul 2018, cel mult pană la data de 30.04.2018 (posibilitatea de prelungire cu maxim 4 

luni în anul 2018 printr-un act adiţional). 

 

5.CONŢINUTUL OFERTEI TEHNICE 
Oferta tehnică va fi întocmită astfel încât să ofere răspuns pentru fiecare cerinţă, iar  

documentele ataşate să ateste că serviciul oferit corespunde calitativ cerinţelor impuse prin 

specificaţiile tehnice minime din prezentul caiet de sarcini. 

Preţul serviciilor ofertate va fi exprimat în lei fară TVA. 

Oferta va fi redactată în limba româna şi va fi valabilă o perioada de minim 30 de zile. 

 

6.TERMEN DE REALIZARE A SERVICIULUI 

  

Prestatorul va asigura furnizarea serviciilor în maxim 15 zile de la semnarea contractului.  

 

 

7. CONDIŢII DE PLATĂ  

 

Plata se va face pe bază de facturi emise lunar.  Plata facturilor aferente fiecărei luni se va 

efectua în maxim 60 de zile de la recepţionarea facturilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 


