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CAIET DE SARCINI 

ACHIZITIE DE MULTIFUNCTIONALA 

 

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”. 
 

Multifunctionala este necesara desfășurării urmatoarei activitate directe din cadrul proiectul „ 
START UP BANAT”, cod POCU/82/3/7/103886. 

• 1 multifunctionala pentru  pentru desfasurarea  A1 Managementul proiectului, accesul la 
folosirea acesteia fiind deschis tutor celor din Echipa de Implementare si Echipa de 
Management  implicati in proiect. 
 

 
Multifunctionala - 1 bucata 

Cerinte tehnice minimale: 

Sistem 

Format: A3 
A4 

Memorie: 2048 MB 
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HDD: 250 GB 

Duplex: Automat 

Imprimanta 

Viteza printare alb/negru (ppm): 22 

Rezolutie la printare alb-negru (dpi): 1800 x 600 dpi 

Viteza printare color (ppm): 22 

Rezolutie la printare color (dpi): 1800 x 600 dpi 

Copiator 

Viteza copiere alb/negru (cpm): 22 

Rezolutie la copiere alb/negru (dpi): 600 x 600 dpi 

Zoom copiere (%): 25/400% 

Scanner 

Rezolutia optica de scanare (dpi): 600 x 600 dpi 

Functii scanner: 

Network TWAIN scan 
Scan-to-Box 
Scan-to-DPWS 
Scan-to-FTP 
Scan-to-SMB (Scan-to-Home) 
Scan-to-USB 
Scan-to-WebDAV 
Scan-to-eMail (Scan-to-Me) 

Fax 

Viteza modem (Kbps): pana la 33.6 Kbps 

Transmisie/receptie faxuri color: Colour i-Fax (RFC3949-C) (Optional) 

Rezolutie fax (dpi): maxim: 600 x 600 dpi 

Consumabile 

Alimentare hartie (coli): Maxim: 3600 coli 
Standard: 1100 coli 

Greutate mediu de printare (g/mp): 60 - 220 

Conectivitate 
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Interfata: 

10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T 
Ethernet 
USB 2.0 
Wi-Fi 802.11b/g/n (optional) 

Retea: TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) 
(IPv4/IPv6) 

Dimensiuni 

Dimensiuni (W x D x H mm): 585 x 735 x 660 mm 

Greutate (Kg): 56.5 Kg 

Altele 

Alimentare: 220-240 V / 50/60 Hz 

Accesorii incluse: 

2 casete de hartie x 500 coli fiecare format 
A5-A3 
Bypass (100 coli) 
Developer 
Drum 

Software inclus: 
Driver Packaging Utility 
Log Management Utility 
Print Status Notifier 

 
http://www.cel.ro/multifunctionale/multifunctionala-laser-color-develop-ineo-plus_227-
duplex-wireless-fax-pMiY2PTMq-
l/?gclid=EAIaIQobChMIiaSI893N2QIVBhwbCh2ytQdAEAAYASAAEgLfRPD_BwE 
 
Termen de livrare: 
 
Furnizorul se obligă să livreze şi să descarce produsele la AIMMAIPE din Timişoara, 
Bd.Eroilor de la Tisa nr.22, în termen de 15 zile de la data prevăzută în contractual de furnizare. 
 
Recepţionarea produselor: 
Recepţia produselor, la adresa indicata de achizitor, se face prin verificarea corespondenţei 
dintre specificaţiile din factura fiscală si specificaţiile din caietul de sarcini, de către 
reprezentantul achizitorului în prezenţa reprezentantului furnizorului. Produsele care nu 
corespund solicitărilor din prezentul caiet de sarcini vor fi înlocuite cu produse 
corespunzatoare pe cheltuiala furnizorului.     
   

http://www.cel.ro/multifunctionale/multifunctionala-laser-color-develop-ineo-plus_227-duplex-wireless-fax-pMiY2PTMq-l/?gclid=EAIaIQobChMIiaSI893N2QIVBhwbCh2ytQdAEAAYASAAEgLfRPD_BwE
http://www.cel.ro/multifunctionale/multifunctionala-laser-color-develop-ineo-plus_227-duplex-wireless-fax-pMiY2PTMq-l/?gclid=EAIaIQobChMIiaSI893N2QIVBhwbCh2ytQdAEAAYASAAEgLfRPD_BwE
http://www.cel.ro/multifunctionale/multifunctionala-laser-color-develop-ineo-plus_227-duplex-wireless-fax-pMiY2PTMq-l/?gclid=EAIaIQobChMIiaSI893N2QIVBhwbCh2ytQdAEAAYASAAEgLfRPD_BwE
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 Manager proiect,                                                                                   Responsabil Finaciar 

Partrner 1 AIIMMAIPE Timisoara                                                         Lupascu Lucica 

 Cordonator proiect   

 Mereu Mircea                                                                                                                                               
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