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Invitaţie de participare

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru atribuirea 
contractului de achiziţie de: „Scanner si HDD intern” – Facultatea de Construcții și 
Instalații.

1. Informaţii generale 
1.1 Tipul procedurii: achiziție directă on-line (în S.E.A.P., prin utilizarea catalogului electronic)
1.2 Achizitor:
Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Construcții și 
Instalații.
Adresa: Iași, Str. Prof. dr. docent Dimitrie Mangeron nr. 1
1.3 Depunere oferte: Ofertele se încarcă în catalogul electronic S.E.A.P..
1.4 Termen de încărcare a ofertelor în catalogul S.E.A.P. (data şi ora): 03.06.2016, ora 12:00.
1.5 În ofertă vor fi incluse toate cheltuielile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor 
contractuale menţionate în Caietul de sarcini, inclusiv transportul la destinaţia de livrare.

2. Obiectul contractului de achiziţie: 
2.1 Denumire contract de furnizare produse: „Scanner si HDD intern”.
2.2 Descrierea produsului: se vor livra produse care să îndeplinească cerinţele ce se găsesc 
detaliate în Anexa 1 –  Caiet de sarcini.
2.3 Livrare, recepție: 
Locul de livrare şi recepţie a produselor:
Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Construcții și Instalații.
Iași, Str. Prof. dr. docent Dimitrie Mangeron nr. 1.
2.4 Durata contractului de achiziţie: începe la data semnării contractului de către ambele părți 
și se finalizează la terminarea perioadei de garanție tehnică.
Termen de plată: maxim 30 de zile de la recepţie. 
2.5 Termenul de livrare: conform Anexa 1 – Caiet de sarcini. 
2.6 Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: Preţul cel mai scăzut. 
Preţul contractului nu se actualizează. 

3. Anexe
Anexa 1 – Caiet de sarcini

Administrator șef facultate,
Ing. Cezar Herța



ANEXA 1
CAIET DE SARCINI

Obiectul contractului este achiziţionarea de „Scanner si HDD intern” conform tabelului:

Nr. 
crt.

Cod CPV Descriere UM Cantitate

1. 30216110-
0

Scanner A4 cu următoarele caracteristici:
Caracteristici generale:
Tip: Scaner de birou cu suport plat şi ADF
Unitate de scanare cu senzor: Senzor CMOS CIS cu 1 linie
Rezoluţie optică: 600dpi/1200dpi
Sursă de lumină: LED RGB
Scanare: Faţă/Verso/Duplex
Interfaţă: USB 2.0 de mare viteză
Alimentare: 220-240 V c.a. (50/60 Hz)
Consum energie: la scanare – max. 19,9 W, în modul inactiv –
max. 2,5 W, cu alimentarea oprită – max. 0,5 W
Conformitate cu exigenţele de mediu: RoHS şi ENERGY STAR
Specificații scanare:
Alb-negru (A4, 200 dpi): ADF - 20 ppm/36 ipm
Color (A4, 200 dpi): ADF - 10 ppm/18 ipm
Rezoluţie de scanare:
150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 
400 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi, 2400 x 2400 dpi
Tonuri de gri pe 8 biţi (256 de niveluri),
Color pe 24 de biţi
Regim zilnic: cca. 1000 de scanări/zi
Specificații document:
Lăţime: ADF: 51 - 216 mm, Suport plat: până la 216 mm
Lungime: ADF: 89 - 356 mm, Suport plat: până la 356 mm
Grosime: ADF: 35 - 128 g/m² (0,05 - 0,15 mm)
Mod document lung: până la 1000 mm
Scanarea cardurilor: Lăţime: 51 mm; lungime: 89 mm, grosime 
128 - 209 g/m²
Separarea hârtiei: Metodă de avans cu întârziere
Capacitate alimentator: 50 de coli (80 g/m²)
Alte caracteristici:
Detectare automată a dimensiunii hârtiei, Corectarea alinierii, 
Detectare automată a culorilor, Îmbunătăţirea clarităţii textului, 
Omiterea paginilor albe, Orientarea textului, MultiStream, Curbă 
gamma presetată, Prescanare, Evidenţierea marginii, Eliminarea 
culorilor (RGB), Îmbunătăţire culori (RGB), Reducerea efectului 
Moire, Evidenţierea caracterelor, Prevenirea infiltrării 
culorilor/Eliminarea fundalului, Eliminare umbre, Eliminarea 
marginilor, Ştergere punct, Ştergere caneluri, Eliminarea găurilor 
de perforare, Aplicarea corecţiilor pentru fotografii, Detectarea 
alimentării duble (după lungime), Detectare alimentator 
automat/suport plat, Sistem de recuperare rapidă
Software inclus:  
Driver ISIS/TWAIN (Windows XP/VISTA/7/8/10/Server 
2008/Server 2012)
Software scanare documente pe suport de hârtie în arhive digitale 
şi trimitere către mai multe destinaţii, inclusiv către servicii cloud.
Creare fişiere PDF cu posibilitate de căutare folosind tehnologia 
OCR încorporată.
Produs de referință: Scanner Canon DR-F120, A4

buc 1



2. 30233132-
5

HDD intern cu următoarele caracteristici:
Interfata: SATA III 600
Capacitate: 2TB
Viteza (rpm): 7200
Buffer (MB): 64
Caracteristici fizice: Format: 3.5''
Produs de referință: HDD intern 2TB-7200-64MB-SATA-6Gb 
7200 Model: ST2000DM001 Barracuda 7200, SEAGATE

buc 1

Termen de garanție: minim 12 luni.
Termenul de livrare este de maxim 20 zile de la data semnării contractului de către ambele 
părți.

Recepţia se efectuează la beneficiar.

Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, ulterior analizării ofertelor, fişe tehnice, mostre, 
pentru produse. Nu se acceptă produse similare cu caracteristici tehnice inferioare celor 
prezentate în tabel. 

NOTA: specificaţile 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 
menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs şi NU au ca efect 
favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste 
specificații vor fi considerate ca având menţiunea de « sau echivalent ».


