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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA



Denumire o ciala: Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Porolissum al judetului Salaj
Adresa: Strada Mihai Viteazul, Nr. 57

CIF: 4494667

Tara: Romania

Tel: +40 260611212 Fax: +40 260615620
Pop In atentia: : Marius Sergiu Pop

E-mail: achizitii@isusalaj.ro

Punct(e) de contact: Marius Sergiu

ANUNT



Denumire contract:
MULTIFUNCŢIONALĂ MONOCROM A4

Data limita depunere oferta:
18.02.2021 01:30

Tip anunt:
Cumparari
directe

Tip
contract:
Furnizare

Cod si denumire CPV:
30232110-8 Imprimante laser (Rev.2)

Valoare
estimata:
1.500,00
RON

Caiet de sarcini:
17.02.2021 speci catii tehnice
mulltifunctionala.pdf

Descriere contract:
MULTIFUNCŢIONALĂ MONOCROM A4- 2 bucati conform speci catiilor caietului de sarcini

Conditii referitoare la contract:
1. Plata se face pe baza facturii in original, prin virament, in cont deschis la trezoreria statului, dupa receptia pro
duselor in termenul legal. 2. Livrarea produselor la sediul bene ciarului: I.S.U. ,,POROLISSUM,, al jud. Sălaj, B-dul
Mihai Viteazul, nr.57, localitatea Zalău, jud. Sălaj. 3. Produsele se vor livra impreuna cu documentele insotitoare
conform caietului de sarcini atasat (certi cate de conformitate, avize de insotire, certi cate de garantie, dupa ca
z). 4. Operatorul economic/operatorii economici declarati castigatori vor posta bunurile materiale in Catalogul El
ectronic din SICAP, sub forma de pachet, in vederea achizitionarii online.

Conditii de participare:
1. Ofertantii vor depune, obligatoriu, urmatoarele documente: - propunerea tehnica ce va contine toate informa
tiile în conformitate cu caietul de sarcini; - propunerea nanciara, - alte documente considerate de ofertant a
necesare in demonstrarea cerintelor autoritatii contractante. 2. Ofertele vor depuse in plic sigilat la sediul ISU
Sălaj, Bdul Mihai Viteazul, nr.57, mun. Zalău, la adresa de email : achizitii@isusalaj.ro sau la numărul de fax-+40
260615620., in termenul limita stabilit. Ofertele transmise dupa data si ora limita stabilita nu vor luate in consi
derare. 3.Termen de livrare a produselor la destinatie: maxim 5 zile de la transmiterea comenzii de către achizit
or.

Criterii de atribuire:
1.Achizitia se realizeaza in conformitate cu art. 7 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice iar criteriul de atrib
uire care sta la baza achizitiei va pretul cel mai scazut. 2. Pretul total din oferta va include toate costurile platib
ile, inclusiv taxa de timbru verde, tranportul, punere în funcţiune, s.a.m.d.. 3. Ofertele care nu corespund din pu
nct de vedere tehnic se resping si nu vor evaluate nanciar.

Informatii suplimentare:
1. Prezenta nu constituie un angajament de cumparare din partea noastra. Prezentul anunt nu obliga autoritate
a contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. Livrarile se vor efectua in baza unor comenzi ferm
e, transmise ulterior declararii ofertantului castigator. 2. Program de lucru: intervalul orar 08:00 – 16:00 în zilele l

ucrătoare. 3. Rugăm mentionaţi datele de identi care ale societăţii şi persoana de contact. Informatii supliment
are se pot solicita la adresa de email : achizitii@isusalaj.ro şi la numărul de telefon : 0260 611212 sau 075122155
0 - Tuduce Horatiu.
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ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
„POROLISSUM” AL JUDEŢULUI SĂLAJ

ANEXA

PARAMETRI ȘI CONDIȚII MINIME IMPUSE
=MULTIFUNCȚIONALĂ MONOCROM A4=
I. Parametri tehnici minimi
CARACTERISTICĂ TEHNICĂ
Format
Tehnologie
Mod tipărire
Funcţii
Format medii imprimare

PARAMETRI TEHNICI MINIMI
A4
laser
Monocrom
Imprimare, Scanare, Copiere
A4, A5, B5
Imprimantă

Viteza imprimare calculată de la
momentul în care echipamentul este
pregătit pentru imprimare
Rezoluție imprimare
Rezoluție optică
Scanare in formate
Facilitați scanare
Rezoluție
Alimentare hârtie
ADF automat
Capacitate ADF
Duplex automat
Conectivitate
Compatibilitate sisteme de operare
Interfața utilizator
Consumabile incluse şi accesorii
Garanție

30 ppm
600 x 600 dpi <sau> 1200 x 1200 dpi
Scanner
600 x 600 dpi <sau> 1200 x 1200 dpi
PDF, JPEG, TIFF
Scanare catre folder, Scanare catre e-mail, Scanare
catre retea
Copiere
600 x 600 dpi
Alte cerinţe
250 coli
Da
30 pagini
Da
1 x port de rețea, 1 x USB
Windows
Ecran LCD
drivere, cablu de alimentare 220 V (CEE 7/7), cablu
conectare către USB 2.0 (se acceptă şi adaptor), un
set de consumabile inclus.
12 luni

II. Lista prețuri estimate
Nr.
Denumire produs
crt.
1

Imprimantă multifuncțională monocrom A4

UM

Cant.

Buc.

2

TOTAL fără TVA

Pret fără
TVA
750

Val. fără
TVA
1500
1500

ȘEF SERVICIU C.T.I.
Locotenent colonel
TUDUCE HORAȚIU
1 din 1

B-dul. Mihai Viteazul nr. 57, Zalău, jud. Sălaj
tel: 0260/611212; fax: 0260/615621; e-mail: contact@isusalaj.ro

Nesecret

