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INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Facultatea de Construcții și Instalații invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea 
contractelor de achiziție publică pentru “Imprimante laser”

1. Informații generale

1.1 Achizitor
Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași

Facultatea de Construcții și Instalații
Adresa: Iași, Str. Prof. dr. doc. D. Mangeron nr. 1
Responsabil achiziție: Ing. Cezar Herța

Telefon: 0745867222
Email: cherta@tcm.tuiasi.ro

1.2 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice

1.3 Depunerea ofertelor 
Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro până pe data de 13.03.2017, ora 12:00 și vor 
avea codurile CPV din Caietul de sarcini (Anexa 1), publicat pe site-ul universității 
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice.

1.4 Modul de elaborare a ofertei
 Ofertantul va elabora ofertă pentru un produs sau mai multe produse.
 Propunerea tehnico-financiară

Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta să respecte în totalitate 
cerințele prevăzute în Caietul de sarcini și să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la 
preț, precum şi la alte condiții financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziție 
publică. Oferta trebuie să îndeplinească în totalitate specificaţiile tehnice minime obligatorii, 
după cum au fost acestea stabilite în Caietul de sarcini.

  
1.5 Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei: Română
Moneda în care este exprimat prețul contractului: Lei

Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 30 zile

2. Obiectul contractului

2.1 Tip contract:

Lucrări ☐;

Produse ;

Servicii ☐;

2.2 Denumire contract: „Imprimante laser”



2.3 Descrierea contractului
Nr. 
Crt.

Cod CPV Denumire produs UM Cant. Specificații 
tehnice

Perioada de 
garanție

1. 30232110-8 Imprimantă laser monocrom A4 cu 
cartuș de rezervă și cablu USB

buc 1 Conform Caiet 
de sarcini

minim 18 luni

2. 30232110-8 Multifunctional laser monocrom A4 cu 
cartuș de rezervă și cablu USB

buc 2 Conform Caiet 
de sarcini

minim 18 luni

2.4 Valoarea estimativă a contractului: 2.525,00 lei fără TVA.

2.5 Termen de livrare: 10 zile de la data semnării contractului de către ambele părți.

2.6 Sursa de finanțare: contracte de cercetare.

2.7 Locul de livrare a produselor:
Facultatea de Construcții și Instalații
Iași, Str. Prof. dr. doc. D. Mangeron nr. 1, Imobil R

3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică: Achiziție directă

4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare
Prețul cel mai scăzut.

5. Garanția de bună execuție – nu este cazul.

6. Plata prețului contractului 
Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 zile de la 
recepție, în baza facturii fiscale, contractului de achiziție și a notei de recepție. Prețul contractului nu se 
actualizează.

7.  Anunț de atribuire
În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de internet 
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunț de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii 
contractului.

Întocmit,
Administrator șef facultate,

Ing. Cezar Herța



ANEXA 1 -  CAIET DE SARCINI

Obiectul contractului este achiziţionarea de „Imprimante laser” conform tabelului:

Nr. 
Crt.

Cod CPV Produs/Specificații tehnice minimale UM Cant.

1. 30232110-8 Imprimantă laser monocrom A4 cu cartuș de rezervă și cablu USB
Produs de referință: Imprimantă laser monocrom HP LaserJet Pro 
P1102 A4 cu cartuș de rezervă și cablu USB sau echivalent:
Caracteristici generale:
Tehnologie tipărire: Laser
Format: A4
Interfață: USB
Ciclu de funcţionare (lunar, A4): până la 5000 pagini
Volum de pagini lunar recomandat: 250-1.500
Alimentare hârtie: 150 coli
Tava ieșire (coli): 100 coli
Printare:
Mod tipărire: Monocrom
Viteză printare alb/negru (ppm): 18
Rezoluție printare (dpi): 600 x 600
Duplex: Manual
Prima pagină (s): 8.5
Greutate mediu printare (g/mp): 60 - 163
Dimensiuni printare: A4; A5; A6; B5; cărți poștale; plicuri (C5, DL, B5)
Tipuri suport: hârtie (laser, obişnuită, foto, brută, pergament), plicuri, 
etichete, cartoane, folii transparente, cărţi poştale
Informații suplimentare:
Procesor: 266 MHz
Memorie: 2 MB
Conectivitate: USB 2.0 de mare viteză
Putere consumată (W): 360 (activ), 1,4 (pregătit), 0,9 (oprire automată), 
0,6 (oprire manuală)
Eficienţă energetică: Certificat ENERGY STAR®
Dimensiuni (L x A x I cm): 34.9 x 23.8 x 19.6
Culoare: Alb
Greutate (kg): 5,3
Sisteme de operare compatibile
Windows 10, Windows 8, Windows 7 (32 biţi/64 biţi), Windows Vista (32 
biţi/64 biţi), Windows Server 2008 (32 biţi/64 biţi), Windows Server 2003 
(32 biţi/64 biţi)
Pachetul de livrare conține:
 imprimantă
 cartuș de imprimare inițial
 cablu de alimentare
 CD-uri cu software și documentație
 Ghid de utilizare
 cartuș de rezervă OEM
 cablu USB
Perioada de garanție: minim 18 luni

buc 1

2. 30232110-8 Multifunctional laser monocrom A4 cu cartuș de rezervă și cablu 
USB
Produs de referință: Multifunctional laser monocrom HP LaserJet Pro 
MFP M130FN A4 cu cartuș de rezervă și cablu USB sau echivalent:
Funcţii: Imprimare, copiere, scanare, fax
Multitasking acceptat: Da
Format: A4
Imprimare:
Viteză de imprimare alb-negru: Până la 22 ppm 
Prima pagină evacuată (pregătit): Alb-negru: 7,3 sec 
Ciclu de funcţionare (lunar, A4): Până la 10.000 pagini 
Volum de pagini lunar recomandat: 150 – 1.500

buc 2



Tehnologie de imprimare: Laser 
Calitate imprimare alb-negru: 600 x 600 dpi, HP FastRes 1200 (calitate 
de 1200 dpi) - Tehnologie rezoluţie HP FastRes 600, HP FastRes 1200 
Limbaje de imprimare: PCLmS, URF, PWG
Ecran LCD cu 2 linii
Viteză procesor: 600 MHz 
Conectivitate
Port USB 2.0 de mare viteză (dispozitiv)
Port reţea încorporat Fast Ethernet 10/100Base-TX
Port linie telefon (intrare/ieşire)
Pregătit pentru folosire în reţea: Standard (Ethernet integrat) 
Memorie: 256 MB 
Hârtie:
Tavă intrare de 150 coli 
Tavă ieşire de 100 coli
Capacitate maximă de ieşire (coli): Până la 100 de coli 
Duplex manual
Dimensiuni de suporturi acceptate: A4, A5, A6, B5 (JIS)
Dimensiuni suporturi, personalizate: 76 x 127 la 216 x 356 mm
Tipuri suport: Hârtie (laser, simplă, foto, aspră, velină), plicuri, etichete, 
carton, cărţi poştale 
Greutăţi suporturi de imprimare, acceptate: 60 - 163 g/m² 
Greutăţi suporturi imprimare ADF: 70 - 90 g/m² 
Scaner:
Tip scaner: ADF, suport plat 
Format fişier scanat: JPEG, PDF, PNG 
Rezoluţie scanare, optică: Până la 300 dpi (color şi monocrom, ADF); 
până la 600 dpi (color, suport plat); până la 1200 dpi (monocrom, suport 
plat) 
Dimensiune scanare, maximă: 215,9 x 297 mm 
Dimensiune scanare (ADF), maximă: 215,9 x 297 mm 
Dimensiune scanare (ADF), minimă: 148,5 x 210 mm 
Viteză de scanare (normal, A4): Până la 12 ppm 
Volum de scanare lunar recomandat: 150–1.500
Scanare duplex cu alimentator automat de documente: Nu 
Capacitatea alimentatorului automat de documente: 35 coli 
Copiator:
Viteză de copiere (normal): Alb-negru: Până la 22 cpm
Rezoluţie copie (text negru): 600 x 600 dpi 
Setări de reducere/mărire la copiere: 25 la 400% 
Copii, maximum: Până la 99 de copii 
Fax: 
Viteză transmisie fax: 3 s pentru o pagină
Memorie fax: Până la 1.000 de pagini 
Rezoluţie fax: Până la 300 x 300 dpi (cu nuanţe de gri) 
Apelări rapide, număr maxim: Până la 120 de numere (119 grupuri de 
apeluri) 
Locaţii difuzare: 119 
Alimentare și operare:
Tensiune intrare: 220–240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz, 2,8 A 
Consum de energie: 255 waţi (imprimare activă), 4,2 waţi (pregătit), 1,0 
waţi (repaus), 0,05 waţi (oprire automată/activare prin USB/activat la 
expediere), 0,05 waţi (oprire automată/pornire manuală), 0,05 (oprire 
manuală)
Eficienţă energetică : Certificat ENERGY STAR®, Blue Angel, EPEAT® 
Silver
Dimensiuni și greutate:
Dimensiuni minime (L x l x h): 415,1 x 288 x 279,5 mm 
Dimensiuni maxime (L x l x h): 415,1 x 511,4 x 423,7 mm 
Greutate: 7,6 kg
Pachetul de livrare conține:
Multifuncțional
Cartuş de toner iniţial



Tambur de imagine LaserJet HP (12.000 pagini)
Cablu de alimentare
Cablu telefonic
Ghid cu noţiuni introductive, poster de configurare, pliant de asistenţă
Documentaţie şi software pentru imprimantă pe CD-ROM
Cablul USB 
Cartuş de rezervă OEM
Perioada de garanţie: minim 18 luni

Calitatea produselor solicitate prin Caietul de Sarcini reprezintă cerințe minimale, operatorii 
economici pot depune oferte cu produse echivalente care să satisfacă aceste condiții („sau 
echivalent”).

Termenul de livrare: 10 zile de la data semnării contractului de către ambele părți.


