
                       
Aprob,  

INSPECTOR ȘEF  
ING. POENARU GHEORGHE  

CAIET DE SARCINI 
 

aferent achiziției de Cartuse și tonere, noi și refill 
 

 
Obiectul procedurii: Achiziția de Cartuse și tonere, noi și refill necesare Gărzii Forestiere Rm. 
Vâlcea.  
 
SPECIFICAŢII TEHNICE GENERALE SI SPECIFICAŢII TEHNICE PENTRU FIECARE ARTICOL  
  I. Specificații generale Caietul de sarcini este elaborat în concordanță cu necesitățile obiective ale 
beneficiarului şi constituie ansamblul cerințelor minimale pe baza cărora se furnizează produsele. 1. 
Scopul contractului Contractul urmăreşte achiziția de cartuse și tonere, noi și refill 
Durata contractului este până la 31.12.2017, cu posibilitatea prelungirii automate cu patru luni, fără act 
adițional.   
 
2. Specificații tehnice:      
2.1 Specificații de bază ale produselor  
Ofertantul va trebui sa prezinte oferta pentru toate produsele solicitate prin prezentul caiet de sarcini. 
Nu se acceptă oferte parțiale.  
 

Lista produse  Bucați  

cartuș nou hp 83 4 

cartușnou Samsung d101  5 

cartuș noi Samsung 1610  2 

 cartuș nou Samsung 116  1 

cartuș nou fx 10  4 

cartus Samsung ml12570  4 

cartuș Xerox Work Centre 5325  7 

cartuș refill laser hp83 + chip  4 

cartuș Samsung d101+chip  7 

cartuș refill Samsung ml1610  6 

cartuș refill xerox 3150 +chip  1 

cartuș refill Samsung 5530 + chip  1 

 cartuș refill Lexmark 2 

cartuș refill hp26 +chip 2 

cartuș refill fx 10  1 

2.2.Termen de livrare:  
Operatorul economic se obliga sa furnizeze produsele la sediul autorității contractante in funcție de 
necesitatea Autorității Contractante solicitata pe baza de comanda scrisa in termen de 48  
de ore de la primirea comenzii. Toate cheltuielile privind transportul, livrarea si manipularea acestora in 
spatiul destinat depozitarii indicat de Beneficiar vor fi suportate integral de către Furnizor.  
Produsele noi trebuie prevăzut cu o bandă protectoare, trebuie să aibă sistemul de sigilare intact și 
eticheta privind codul produsului. Codul produsului va fi inscripționat în întregime pe ambalaj din 



procesul de fabricație și nu este aplicat ulterior cu etichetă autoadezivă sau prin ștampilare. Sistemul 
de siguranță trebuie să nu permită resigilarea în formă originală. Produsul va fi introdus în punga de 
protecție din plastic, sigilată și în cutie de carton ce are inscripționat numele firmei producătoare, codul 
produsului, țara de origine, descrierea produsului, termenul de valabilitate.  
 In cazul in care după livrare se va constata ca unele produse sunt neconforme, acestea vor fi returnate 
Furnizorului, urmând sa fie înlocuite in maxim 24 ore pe cheltuiala exclusivă a acestuia. Având in 
vedere faptul ca echipamentele pentru care se solicita consumabilele sunt in perioada de garanție, 
pentru a nu se pierde garanția produsele livrate vor fi originale in conformitate cu specificatiile 
producatorului echipamentelor mentionate mai sus.  
Produsele noi vor fi  originale și vor fi prevazute cu hologramă. Produsele trebuie să fie originale – 
OEM 100%; nu se acceptă produse compatibile, reîncărcabile, reciclate sau remanufacturate. Prin 
consumabil OEM (Original Equipment Manufacturer), se înțelege un consumabil fabricat din 
componente noi, pe bază de licențe și patente, cu acordul și suportul producătorului de echipamente. 
Durata de valabilitate a produselor trebuie să fie de minim 12 luni de la data procesului verbal de 
recepție.  
.  
Produsele reincărcate trebuiesc etichetate cu data la care s-a efectuat reîncărcarea. În cazul în care 
acestea prezință defecțiuni datorită manipulării necorespunzătoare în interiorul sau exteriorul 
imprimantei/fotocopiatorului, se vor remedia problemele majore. Dacă vor exista defecțiuni care 
împiedică folosirea cartușului la parametri normali, furnizorul va înștiința autoritatea contractantă de 
existența acestora (defecțiuni electronice, cap de printare deteriorat sau uzat, etc). Cartușele se vor 
livra în cutii/pungi opace pentru protejarea elementelor sensibile ale consumabilelor.  
 
Cerințele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale.  
Pentru a fi considerată conform, oferta trebuie să satisfacă cerințele minime obligatorii, altfel oferta va fi 
respinsa 
3. Garanția acordată produselor:  
Furnizorul garantează că bunurile livrate în cadrul contractului respectă prevederile specificațiilor din 
Caietul de sarcini şi corespund prevederilor din standardele în vigoare privind garanția produselor 
ofertate.  
Furnizorul are obligația de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea nici un 
defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepția cazului când proiectul şi/sau 
materialul sunt cerute în mod expres de către beneficiar) ori oricărei alte acțiuni sau omisiuni a 
furnizorului şi că acestea vor funcționa în condiții normale de funcționare.  
Furnizorul va prezenta certificate de garanție a produselor, pentru acele produse pentru care 
producătorii emit astfel de certificate, conform prevederilor legale aplicabile.Pentru restul produselor se 
va depune o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal în care va preciza faptul că 
pentru acele produse achiziționate producătorii nu eliberează certificat de garanție.  
 
Condiții de livrare  
Termen de livrare: max 10 zile de la comanda fermă prin notă de comandă 
Destinația finală de livrare: operatorul economic va livra produsele pentru Garda Forestieră Rm. 
Vâlcea cu sediul Municipiul Rm. Vâlcea, Str. Carol I, Nr. 37; cod postal 240173, Județul Vâlcea. 
Livrarea produselor: produsele trebuie să respecte specificațiile tehnice solicitate, iar la fiecare livrare 
a fiecărei comenzi să fie însoțite de avizul de însoțire a mărfii. 
Transportul: Transportul materialelor la locația proiectului cade în sarcina furnizorului, îar 
contravaloarea lui va fi inclusă în preț. Produsele sunt livrate cantitativ la locația indicate de beneficiar. 
Recepția bunurilor se va efectua pe baza de process verbal.  
 
Alte condiții: 



Prestarea serviciilor se face până la data de 31.12.2017, cu posibilitatea prelungirii automate fără 
întocmirea unui act adițional cu patru luni, conform prevederilor legale în vigoare. Beneficiarul poate 
suplimenta sau diminua valoarea contractului în funcție de nevoile instituției și de 
suplimentările/diminuările din buget.                                                                                                                                       
Depunerea ofertelor de către ofertanți echivalează cu acceptarea fără rezerve a conținutului prezentei 
documentații de atribuire.  
                                                                                                                             
 
 
Avizat,          Intocmit,  
         Comp. achiziții publice 
Serviciu Financiar contabil și administrativ    ing. Dincă Nicoleta  

Ec. Deaconu Felicia           
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