CAIET DE SARCINI
Privind achizitia de cartuse de toner necesare pentru buna desfasurare a activitatii Primariei
Municipiului Marghita

1. Introducere
Caietul de sarcini cuprinde regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potenţialii
ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesităţile autorităţii contractante.
Cerinţele impuse prin caietul de sarcini sunt considerate ca fiind minimale.
Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un produs special, o
marcă de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar
pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea
anumitor operatori economici sau anumitor produse.
Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea “sau echivalent”.
Observaţie: Ofertele care nu satisfac cerinţele caietului de sarcini se resping ca fiind
neconforme.
2. Descriere
Produsele trebuie sa fie noi, originale - OEM, sau echivalente 100%; nu se accepta produsele
reincarcabile, reciclate sau remanufacturate.
•
Prin consumabil OEM (Original Equipment Manufacturer) se intelege un consumabil fabricat
din componente noi, pe baza de licenţe şi patente, cu acordul şi suportul producatorului de
echipamente
•
Se considera produse echivalente, produsele noi obtinute din componente noi, fara a fi folosite
anterior. Produsele echivalente trebuie sa aiba aplicat marcajul CE
3. Cerinte tehnice
Consumabilele - cartuse de toner - pentru imprimante, copiatoare si faxuri ce urmeaza a fi
achizitionate vor avea urmatoarele specificatii:
1.
Toate cartusele de toner ofertate si livrate vor avea un termen de garantie de minim 12 luni de
la data livrarii.
2.
Cartusele ofertate trebuie sa fie originale (OEM), fabricate de acelasi producator ca si
echipamentele unde urmeaza a fi utilizate sau echivalente.
3.
In cazul ofertarii de consumabile echivalente, ofertantul se obliga sa achite contravaloarea
service-lui, manopera si piesele de schimb, pentru repararea echipamentelor defectate din cauza
cartuselor
4.
In cazul ofertării unor produse echivalente, ofertantul va prezenta o declaraţie prin care acesta
declară că produsele sunt produse noi, de ultimă generaţie, nereîncarcate, neremanufacturate şi că în
procesul de fabricaţie al produselor nu se folosesc cartuşe goale de tip OEM.
5.
Pentru fiecare produs în parte se va menţiona în oferta tehnică codul de comercializare al
producătorului produselor respective şi, în cazul livrării de produse echivalente, se va menţiona de
asemenea şi codul produselor OEM cu care aceste produse sunt echivalente.
6.
Termenul de livrare al produselor este de 15 (cincisprezece) zile de la achizitie
7.
Neconformitatea calitativă a produselor livrate şi recepţionate va putea fi constatată in orice
moment din interiorul termenului de garantie al acestora indiferent de perioada de valabilitate a
contractului. Produsele necorespunzatoare vor fi înlocuite pe cheltuielile furnizorului în termen de 48
de ore de la data reclamării.
8.
In cazul în care calitatea printării nu este corespunzatoare, prezentând caractere neclare, linii
orizontale albe peste caractere, linii orizontale de cerneală întinsa peste caractere sau culori şterse
sau necorespunzatoare, furnizorul va înlocui în termen de 48 de ore de la notificare produsele cu
unele noi.
9.
In cazul în care nu se poate printa cu produsele furnizate, imprimanta nerecunoscând cartusul
respectiv, furnizorul va înlocui în termen de 48 de ore de la notificare produsul cu unul nou.
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10.

Furnizorul se obliga sa colecteze gratuit cartusele goale in vederea reciclarii.

4. Modul de prezentare a produselor:
1. Marca firmei producătoare, va fi inscripţionată pe carcasă şi cartuşele vor avea lipite o etichetă pe
care este precizat codul fiecărui cartuş;
2. Fiecare cartuş trebuie să fie prevăzut cu sistem de sigilare / desigilare a rezervorului de cerneală;
3. Cartuşul va fi introdus în pungă de protecţie, ambalaj care să împiedice evacuarea substanţelor
volatile şi afectarea radiaţiilor luminoase / UV, închis etanş şi sigilat de producător astfel încât orice
desigilare a ambalajului să elimine posibilitatea resigilării;
4. Produsul va fi introdus în cutie de carton cu aspect comercial ce va fi inscripţionată de către
producător cu numele firmei, codul cartuşului, ţara de origine, descrierea produsului în limba română
şi alte limbi de circulaţie internaţională, termenul de garanţie (minim 12 luni incepand cu data
furnizarii)
5. Sistemul de sigilare a cartuşului de toner trebuie să aibă capătul liber prins într-un mâner/ureche
care face corp comun cu carcasa cartuşului, sau un alt tip care să probeze sigilarea cartuşului de
către producător, astfel încât acesta să nu fie reîncarcat sau remanufacturat. Desigilarea se face prin
ruperea/desprinderea mânerului/urechii respective de carcasa cartuşului; sistemul de siguranţa
trebuie să nu permită resigilarea în forma originală.
5. Lista cu necesarul de cartuse toner /tip imprimanta:
Model imprimanta

UM

Cantitate
totala solicitata

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CANON I-SENSYS MF 6140 dn
CANON I-SENSYS MF 5940 dn
CANON I-SENSYS MF 411 dw
CANON I-SENSYS LBP 6310 dn
CANON I-SENSYS MF 237 w
CANON I-SENSYS MF 216 n
CANON I-SENSYS MF 3220
CANON IR 1600
CANON IR 2022
HP LASERJET PRO MFP 225 dn
HP LASERJET P 1018
HP PHOTOSMART C 4180 ALL IN
ONE

BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC

28
19
26
2
2
12
2
2
1
3
4
2

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

XEROX Wersa Link B 7035
XEROX WORKCENTRE 4265
XEROX WORKCENTRE 3025
SAMSUNG Xpress M 2875 ND
SAMSUNG ML 2165
SAMSUNG ML 2165 w
SAMSUNG CLP 415 NW
SAMSUNG SCX 4521 F
BROTHER DR 1030
BROTHER DCP 1510 OE
BROTHER DCP 1510 E
TOTAL

BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC

2
6
3
8
10
2
4
5
1
2
1
147

Observatii

Un set=1negru+1color

Un set=3 culori+1negru

6. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
Intocmit
Bisa Sorin
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