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CAIET DE SARCINI
închiriere echipamente de Imprimare şi Copiere în

regim Fuli-Service
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1. INFORMAŢII GENERALE
1.1. INTRODUCERE
Prezentul caiet de sarcini constituie ansamblul cerinţelor minime obligatorii pe baza 

cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică şi financiară.

Orice ofertă prezentată care conţine elemente suplimentare faţă de cele solicitate prin 
caietul de sarcini va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică 
presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale şi obligatorii din prezentul 
caietul de sarcini.

1.2. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Numele instituţiei: UAT Municipiul Slobozia

Adresa: Strada Episcopiei Nr. 1, cod postai 920023, Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa

Telefon: +40 243 231 401

Adresă email: office@municipiulslobozia.ro

Website: https://municipiulslobozia.ro

Cod de identificare fiscală: 4365352

2. INFORMAŢII PRIVIND ACHIZIŢIA
J 7

2.1. OBIECTUL ACHIZIŢIEI

Nr.
CRT

Tip echipament Cerinţe / specificaţii tehnice U. M Cantitate

1 Echipament multifunctional 
A4/A3 Color

Minimum 60 PPM

Alimentator de documente (pentru

BUC 4
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copiere/scanare) automat 
faţă/verso printr-o singură trecere;

2 Echipament multifuncţional 
A4 Color

Minimum 30 PPM

Alimentator de documente (pentru 
copiere/scanare) automat 
faţă/verso printr-o singură trecere;

BUC 4

3 Echipament multifuncţional 
A3 Color

Minimum 25 PPM

Alimentator de documente (pentru 
copiere/scanare) automat 
faţă/verso printr-o singură trecere;

BUC 4

4 Echipament multifuncţional 
A4/A3 Monocrom

Minimum 45 PPM

Alimentator de documente (pentru 
copiere/scanare) automat 
faţă/verso printr-o singură trecere;

BUC 2

5 Echipament multifuncţional 
A4/A3 Monocrom

Minimum 20 PPM

Alimentator de documente (pentru 
copiere/scanare) automat 
faţă/verso printr-o singură trecere;

BUC 5

6 Echipament multifuncţional 
A4 Monocrom

Minimum 30 PPM

Alimentator de documente (pentru 
copiere/scanare) automat 
faţă/verso printr-o singură trecere;

BUC 23

7

Imprimante A4 Monocrom

cu posibilitatea de a 
suplimenta echipamentele 
la solicitarea beneficiarului, 

în limita a maximum 15 
echipamente / AN

Minimum 25 PPM

Modul de imprimare a paginilor 
automat faţă/verso printr-o 

singură trecere;

CO N FO RM
SO LIC ITĂRII

BEN EFIC IARU LUI
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2.2. CERINŢE
Cerinţe minimale privind echipamentele ofertate:

• Conectivitate LAN pentru toate echipamentele

• Posibilitatea de gestionare a echipamentelor în reţea, folosind un tablou de bord/panou 
de comandă cu acces la toate echipamentele

• Posibilitatea de a trimite alerte furnizorului în mod automat, in ceea ce priveşte 
consumabilele sau asigurarea mentenanţei echipamentelor.

• Posibilitatea de a scana documente într-un director din reţea LAN (FTP) sau într-un 
director partajat al unui sistem de calcul (SMB / Shared Folder), în cazul echipamentelor 
multifuncţionale.

Cerinţe minimale pentru asigurarea serviciilor de închiriere a echipamentelor şi de 
asigurare a mentenanţei şi întreţinerii echipamentelor în regim Full-Service:

• Cheltuielile care implică transportul, instalarea şi configurarea echipamentelor furnizate 
revin furnizorului şi vor fi incluse în preţul ofertat.

• Posibilitatea de a reporta paginile neefectuate/ rămase din luna curenta, in lunile 
următoare, facandu-se compensarea/ regularizarea numărului de pagini tipărite la 
fiecare 6 luni, respectiv cu cel puţin 30 de zile înaintea expirării contractului.

• Posibilitatea înlocuirii echipamentelor, pe cheltuiala furnizorului, în cazul în care 
echipamentele sunt uzate excesiv iar problemele de funcţionare apărute împiedică bună 
desfăşurare a activităţii din cadrul instituţiei.

• Intervenţii în maximum 24 ore de la solicitarea transmisă prin Email sau Telefonic de 
către beneficiar.

• Remedierea defectelor sau problemelor semnalate maximum 24 ore de la solicitare. în 
cazul în care problema semnalată nu poate fi remediată de la distanţă (Remote), 
furnizorul va asigura intervenţia la sediul beneficiarului, toate costurile aferente 
intervenţiei fiind suportate de către acesta.

• Toate costurile ce intervin în urma exploatării corecte a echipamentelor revin 
prestatorului (Toner, piese, consumabile, garanţie, transport, instalare, servisare, 
depanare, mentenanţă, ridicare deşeuri (tonere) etc.)

• Prezentarea beneficiarului, după fiecare intervenţie a unui raport de service în care să 
descrie în mod explicit operaţiunile efectuate şi piesele de schimb folosite (dacă este 
cazul).
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• Pentru evenimente speciale, prestatorul va pune la dispoziţia beneficiarului personal 
tehnic (nominalizarea cel puţin a unei persoane) care să răspundă prompt la solicitările 
de asistenţă tehnică şi service.

• Preţul abonamentului lunar este fix şi rămâne ferm pe toata perioada de derulare a 
contractului. în cazul depăşirii numărului de pagini inclus în abonament (Capitolul 2.4), se 
va face compensarea cu paginile rămase neefectuate (Monocrom sau Color).

• Factura va fi însoţită de un raport în care vor fi evidenţiate cel puţin informaţii cu privire la 
modelul echipamentului, locaţia, indexul din luna precedentă, indexul din luna curentă, nr. 
de pagini tipărite (monocrom, color) pentru fiecare echipament, precum şi numărul de 
pagini reportate.

Depăşirea numărului de pagini listate (monocrom şi color) după efectuarea
compensării, va fi facturată separat şi însoţită de un raport detaliat al paginilor imprimate.

• Furnizorul are obligaţia de a colecta deşeurile rezultate in urma utilizării produselor 
ofertate, fara costuri suplimentare, pe toată perioada derulării contractului (piese de 
schimb, cartuşe de toner goale, etc).

2.3. VOLUM DE PRINTARE/COPIERE
Nr.
Crt. Activitate Nr. pagini estimat INTERVAL

1 Printare/copiere A4 
monocrom 55.000 pagini LUNAR

2 Printare/copiere A4 color 5.000 pagini LUNAR

3 Printare/copiere A3 
monocrom 1.500 pagini LUNAR

4 Printare/copiere A3 color 100 pagini LUNAR

2.4. CONDIŢII PRIVIND LIVRAREA ECHIPAMENTELOR
>

Livrarea echipamentelor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini va avea loc la sediul 
autorităţii contractante din Municipiul Slobozia, strada Episcopiei Nr. 1, cod poştal 920023, 
judeţul Ialomiţa şi se va face cu înştiinţarea prealabilă a beneficiarului.

Recepţia produselor achiziţionate va fi consemnată printr-un proces-verbal de 
acceptanţă / proces verbal de recepţie.
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2.5. PREZENTAREA OFERTELOR TEHNICE SI FINANCIARE
Propunerea tehnică va trata obligatoriu toate obiectivele şi cerinţele prevăzute în caietul 

de sarcini. în cadrul propunerii tehnice se va indica termenul de livrare a echipamentelor 
închiriate.

Preţurile unitare ofertate vor fi exprimate în lei fără TVA, cu precizarea valorii TVA şi a 
valorii totale cu TVA inclus, la două zecimale.

Oferta financiară va include un preţ fix şi ferm pe toata perioada de derulare a 
contractului, cuprinzând volumul de pagini estimate la Capitolul 2.4, cât şi un preţ per pagină, 
pentru fiecare tip de imprimare precizat (A4, A3/A4, Color, Monocrom), în cazul în care numărul 
de pagini imprimate după realizarea compesării este depăşit.

ÎNTOCMIT, 

Compartiment Informatica 

Mihai GabriâPPALANTIN
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