Caiet de sarcini

Cerinţele impuse prin caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale si obligatorii.
în acest sens, fiecare caracteristică va fi evidenţiată, obligatoriu, în propunerea tehnică a ofertantului, astfel încât
comisia de evaluare din cadrul Autorităţii Contractante să o poată identifica drept criteriu îndeplinit conform cerinţelor
tehnice solicitate. Ofertele care nu fac dovada explicită a caracteristicilor tehnice declarate vor fi considerate
neconforme.
Ofertele care se vor abate de la prevederile Caietului de Sarcini, vor fi luate în considerare, numai în măsura în care
propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale solicitate, iar ofertarea de
produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute in Caietul de Sarcini atrage descalificarea Ofertantului.
Nota: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de
fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea
cu uşurinţă a tipului de produs si nu au ca scop favorizarea sau eliminarea anumitor furnizori sau a anumitor
produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de „sau echivalent”.
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30192000-1
Accesorii de Ghilotina indosariere
birou
30192000-1
Accesorii de Dispozitiv indosariere
birou
30192000-1
Accesorii de Aparat laminare
birou
30195920-7
Table
Tablă
magnetice
30197643-5
Hârtie pentru Topuri hârtie alba A4
fotocopiatoare
30197000-6
Articole
Coperti indosariere (seturi - 100 buc./set)
mărunte de
birou
30197000-6
Articole
Arcuri indosariere (seturi - 100 buc./set) ***
mărunte de
birou
30197000-6
Articole
Folie pentru laminare (seturi - 100 buc./set) ***
mărunte de
birou
30197210-1
Bibliorafturi 80/50mm ***
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Bibliorafturi
30197000-6
Articole
Folie plastic (seturi - 50 buc./set) ***
mărunte de
birou
30192125-3
Carioca
Evidenţiatoare (set text marker) ***
permanente
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30125110-5
- Toner
Pachet 1 - CERES - tonere
pentru
imprimanta/multifunctionala ***
imprimantele
laser/faxuri
30125110-5
- Toner
Pachet 2 - SUPORT PROEDUCATIONAL pentru
tonere imprimanta/multifunctionala ***
imprimantele
laser/faxuri
30125110-5
- Toner
Pachet 3 - E.S.A. - tonere
pentru
imprimanta/multifunctionala ***
imprimantele
laser/faxuri
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*** NOTĂ: Specificaţiile tehnice sunt prezentate pe paginile următoare.
SPECIFICAŢII TEHNICE
Secţiunile următoare definesc specificaţiile tehnice minim obligatorii.
LOT 1
1. GHILOTINA INDOSARIERE 1 BUCATĂ
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Capacitate de taiere

8 coli

Dimensiuni taiere (mm)

320

Lungime cutit (mm)

330

Format coli

A4

Dimensiuni (mm)

400x550x80

Greutate (Kg)

1.2

Altele

Siguranţa pentru cutitTrimmer inclus demontabil si
rabatabil Unitati de masura in mm pe ambele axe

Formate predefinite (7x10, 9x13, 10x15, 13x18, DIN
A5, DIN A4)
Termen de garanţie: minim 24 luni on-site începând cu data semnării procesului verbal de
recepţie
2. DISPOZITIV INDOSARIERE 1 BUCATĂ
Componenta
Sistem de perforare

Cerinţa tehnică minimală
Oferă o reducere cu 20% a efortului fizic depus de
operator in momentul perforării datorita sistem ului
ergonomie

Dimensiuni indosariere

Format A4 / 21 găuri

Capacitate perforare:

20 coli a 80 g/mp

Capacitate indosariere:

450 coli

Mânere duble de lucru:

Da

Ghidaj ajustabil:

Da

Reglare margine perforare

Da ( intre 2 - 5 m m )

Dimensiuni:

37x33x18 cm

Termen de garanţie: minim 24 luni on-site începând cu data semnării procesului verbal de
recepţie
3. APARAT LAMINARE 1 BUCATĂ

Latimea maxima de laminare:

v
320 mm

G enniă^ti^nică m in im a l

Format maxim de lucru:

A3

Folii laminare acceptate:

75 —80 microni

Viteza de laminare fixa:

300 mm/min

Timp de încălzire:

5-6 minute

Dimensiuni:

510 x 130 x 90 mm

Greutate neta laminator A3:

2 kg

Altele

Sistem cu 2 role presoare si temperatura fixa de lucru
Indicatori audio si vizuali care semnalizeaza atunci cand
aparatul este gata pentru laminare
Lamineazaatat documente si fotografii
M aneta pentru eliberarea documentelor - cazuri
accidentale de paperjam

Termen de garanţie: minim 24 luni on-site începând cu data semnării procesului verbal de
recepţie

4. TABLA MAGNETICA DE SCRIS CU MARKERTJL - 1 BUCATĂ
. ..
' ■ M
Ciaracteristici tehnice
?&■
■■. Componenta
Cerinţă tehnică minimală
Prezentare generală
- Tabla magnetica smart pe stand mobil
- 2 suprafeţe magnetice albe pentru scriere
- prevăzută cu piedica pentru asigurarea stabilitatii tablei

iiii

- rezistenta la zgârieturi cu rama din aluminiu
- tavita pentru markere
- stativ din aluminiu mobil prevăzut cu 4 roti ce perm ite rotirea
tablei
Dimensiune
90x150 cm
Termen de garanţie: minim 24 luni on-site începând cu data semnării procesului verbal de
recepţie

Caracţeriştitile produsului şi caracteristicile
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Topuri hârtie alba A4, 80 g/mp
Coperti indosariere (seturi -100 buc./set)
Grosime: 200 microni
Format: A4
Arcuri indosariere, 8 mm
100 buc./set
Capacitate de indosariere: max 40 coli
Arcuri indosariere , 12 mm
100 buc./set
Capacitate de indosariere: max 80 coli
Arcuri indosariere , 16 mm
100 buc./set
Capacitate de indosariere: max 120 coli
Folie pentru laminare
100 buc./set
Format (mm) A4
Grosime: 80 microni
Bibliorafturi 80/50mm
30 Biblioraft cu mecanism nichelat latime 80 mm, cu buzunar din plastic pt
etichete
Folie de protectie plastic
50 buc./set
Folie de protectie standard cu deschidere pe partea superioara.
Grosime: 45 microni.
Evidenţiatoare (set text marker)
Textmarker, Sistem "free-ink" si acţiune microcapilara, Cerneala pe baza de
apa, Prevăzut cu indicator de masurare a nivelului cernelii, V arf retezat 2-5mm,
Set de 4 culori standard + suport de birou; Diverse culori
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Caracteristicile produsului şi caracteristicile de identifîcare^ţilizare
Pachet 1 - CERES - tonere imprimanta/multifunctionala ***
■ 9 bucati - Toner negru compatibil pentru imprimanta Kyocera EcoSys
2035dn, 7.200 pag
Pachet 2 - SUPORT PROEDUCATIONAL - tonere
imprimanta/multifunctionala ***
■ 5 bucati - Cartuş Toner negru compatibil pentru HP PRO M521DN -

Cantitatea
W W M solicitata
Pachet

1

Pachet

1

N r.
C rt.

C aracteristicile produsului şi caracteristicUe de identificare/utilizare

U/M .

.C antitatea
solicitata

Laseijet, 12.500 pag
Pachet 3 - E.S.A. - tonere imprimanta/multi funcţionala ***
■ 2 b ucati - Cartuş Toner compatibil negru x 2pentru Xerox 5020 DN Workcentre, 6.300 pag
Pachet
3
■ 1 bucată - Cartuş Toner negru compatibil pentru HP PRO M521DN —
Laserjet, 12.500 pag
■ 2 bu cati - Toner Konica Minolta TN216 BLACK
Termen de garanţie: minim 24 luni on-site începând cu data semnării procesului verbal de recepţie

1

Termen de livrare: - livrare echipamente: max. 10 zile de la semnarea contractului.
Termen de garanţie:
L O T 1 —poziţiile 1-4: minim 24 luni on-site începând cu data semnării procesului verbal de recepţie.
L O T 2: minim 24 luni on-site începând cu data semnării procesului verbal de recepţie.
Caracteristicile tehnice si funcţionale prezentate pentru produsele solicitate sunt minime, ele putând fi ofertate la un
nivel superior. In cazul in care nu pot fi satisfăcute toate cerinţele minime impuse, oferta se respinge.
La livrarea produselor, acestea vor fi insolite obligatoriu de următoarele documente:
o declaraţie de calitate/conformitate pentru bunurile achiziţionate;
o proces verbal de recepţie si punere in funcţiune ale bunurilor achiziţionate;
o certificat de garanţie pentru minim 24 luni on-site (pentru produsele la care s-a solicitat).

Expert coordonator supnrTFRO-EDUCATIONAL,
Pavel/ST>NCrU

