
 
 

Nr.  953 / 15.02.2019                                                                                                  Aprobat, 

Manager 

                                                                                                                   Dr. Carjea Marcel Iosif 

                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                             

ANUNŢ-INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

La procedura de achiziţie directă 

 

 

 

Autoritatea contractantă: Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad cu sediul în Brad, str. Magura,    

nr. 25, cod fiscal 4634256, telefon 0254/611050, fax 0254/612282 adresa email: 

sanatoriul.brad@yahoo.com, site: www.smii-brad.ro,     vă invită să depuneti ofertă în scopul 

atribuirii contractului de achizitie publica de “Achizitie de cartuse de toner’’  

 

1. Denumire contract:  Furnizare de cartuse de toner 

 

2. Cod CPV:  30125110-5 – Toner pentru imprimate laser/faxuri  

 

3. Valoare estimata:  10070.00 lei (fara TVA) 

 

4. Criteriul de atribuire: “Preţul cel mai scăzut” 

 

5. Descriere contract: 

Achizitia de ,,Cartuse de toner '' , conform cantitatilor si specificatiilor din caietul de sarcini. 

 

4. Conditii referitoare la contract: 

- Se va incheia un contract de furnizare produse pana la data de 31.12.2019.  

- Plata se va efectua prin Trezoreria Brad de catre autoritatea contractanta, in termen de maxim 

60 de zile, dupa emiterea facturii de catre furnizor.  

 

5. Conditii de participare:  

- Conform prevederilor caietului de sarcini;  

- Oferta declarata castigatoare se va posta in catalogul electronic SEAP iar achizitia se va finaliza 

in SEAP;  

- Se vor prezenta urmatoarele documente:  

1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (copie lizibila conform cu 

originalul) din care sa reiasa obiectul de activitate al societatii;  

2. Certificat de inregistrare fiscala;  

3. Actul constitutiv al societatii;  

4. Formularul de oferta (Formular 2 din sectiunea ,,FORMULARE’’);  

5. Propunera financiara (Formular 3 din sectiunea ,,FORMULARE’’);  

6. Propunerea tehnica (Formular 4 din sectiunea ,,FORMULARE’’); 

mailto:sanatoriul.brad@yahoo.com
http://www.smii-brad.ro/


7. Toate autorizatiile /atestatele / certificatele din care rezulta ca sunt autorizati /abilitati sa 

furnizeze produsele solicitate de autoritatea contractanta; 

 

 

6. Informatii suplimentare:  

-Toti operatorii economici interesati vor depune oferta la registratura institutiei din                

str. Magura, nr. 25, loc. Brad, jud. Hunedoara, in plic sigilat cu adresa de inaintare in 

afara plicului (conform anexei 1 din sectiunea ,,FORMULARE’’) , pana in data de 

22.02.2019, ora 14:00;  

- Ofertele depuse dupa termenul limita se considera intarziate si vor fi respinse;  

- In cazul in care ofertantul selectat nu va indeplini conditiile de participare sau refuza incheierea 

contractului, va fi selectat/ contactat operatorul economic situat pe urmatorul loc, in baza 

criteriului de adjudecare;  

- Ofertele financiare trebuie sa fie intocmite in moneda nationala si sa fie valabile pana in data de  

31.12.2019.  

- Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0254.611.050,   interior 219 - Birou Achizitii 

 

 

 

 

 

 Intocmit, 

                                        Sef birou Achizitii Publice 

                                         Ec. Jurca Mioara 



 

 

 

 

 

 

Nr.  888 / 13.02.2019                                                                                    Aprobat,  

                                                                                                                                       Manager  

            Dr. Carjea Marcel Iosif 

  

 

 

 

CAIET DE SARCINI 

pentru achiziţia de ,,Cartuse de Toner’’ 

 

 
 

 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul 

cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică si financiara. 

Propunerea tehnica si financiara trebuie sa indeplineasca cerintele si conditiile din caietul de sarcini, 

acestea fiind considerate minime si obligatorii. 

In situatia nerespectarii acestor cerinte si conditii, oferta este considerata neconforma. 

 

1.  Persoana juridică achizitoare: 
     Autoritatea contractantă: Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad cu sediul în Brad,str. Magura,    

nr. 25, cod fiscal 4634256, telefon 0254/611050, fax 0254/612282 adresa email: 

sanatoriul.brad@yahoo.com, site: www.smii-brad.ro   

 

2.  Obiectul achiziţiei:     Achizitia de  Cartuse de Toner   

Cod CPV:    30125110-5 Toner pentru imprimantele laser/faxuri 

 

3.  Cantitatea contractului si specificatii tehnice minime solicitate : 

Nr. 

crt. 

Tip imprimanta / 

multifuncțional 

Caracteristici minimale  

toner  

Cantitate 

necesara 
UM 

1 Xerox WC 3220 

Tip: original / compatibil 

Culorare:  negru  

Capacitate: minim 4000 pag 32 buc 

2 Xerox WC 3215 

Tip: original / compatibil 

Culorare:  negru  

Capacitate: minim 3000 pag 25 buc 

3 Brother MFC 2700 DW 

Tip: original / compatibil 

Culorare:  negru  

Capacitate: minim 2600 pag 20 buc 

4 Brother MFC DW B 7715DW 

Tip: original / compatibil 

Culorare:  negru  

Capacitate: minim 2000 pag 12 buc 

5 Lexmark E360D  

Tip: original / compatibil 

Culorare:  negru  

Capacitate: minim 3500 pag 20 buc 

6 OKI MB 472 

Tip: original / compatibil 

Culorare:  negru  

Capacitate: minim 7000 pag 10 buc 
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Produsele trebuie sa fie noi, originale - OEM, sau echivalente 100%; nu se accepta produsele 

reincarcabile, reciclate sau remanufacturate. 

 Prin consumabil OEM (Original Equipment Manufacturer) se intelege  un consumabil 

fabricat din componente noi, pe baza de licenţe şi patente, cu acordul şi suportul producatorului de 

echipamente 

 Se considera produse echivalente, produsele noi obtinute din componente noi, fara a fi 

folosite anterior. Produsele echivalente trebuie sa aiba aplicat marcajul CE 

 

Consumabilele - cartuse de toner - ce urmeaza a fi achizitionate vor avea urmatoarele specificatii: 

1. Toate cartusele de toner ofertate si livrate vor avea un termen de garantie de minim 12 luni 

de la data livrarii. 

2. Cartusele ofertate trebuie sa fie originale (OEM), fabricate de acelasi producator ca si 

echipamentele unde urmeaza a fi utilizate sau echivalente. 

3. In cazul ofertarii de consumabile echivalente, ofertantul se obliga sa preia garantia 

echipamentelor pe toata durata contractului si sa achite contravaloarea service-lui, manopera si 

piesele de schimb, pentru repararea echipamentelor din dotarea autoritatii contractante si la plata de 

daune-interese, daca se constata ca acestea s-au defectat datorita nerespectarii caracteristicilor 

tehnice si de calitate ale consumabilelor. Aceste prevederi vor fi introduse in contractul de achizitie 

publica. 

4. In cazul in care echipamentul nu mai poate fi reparat, va fi inlocuit de furnizorul 

consumabilului echivalent pe cheltuiala proprie, cu un echipament identic sau cu caracteristici 

similare.  

5. Pentru fiecare produs în parte se va menţiona în oferta tehnică codul de comercializare al 

producătorului produselor respective şi, în cazul livrării de produse echivalente, se va menţiona de 

asemenea şi codul produselor OEM cu care aceste produse sunt echivalente.  

6. Neconformitatea calitativă a produselor livrate şi recepţionate va putea fi constatată in orice 

moment din interiorul termenului de garantie al acestora indiferent de perioada de valabilitate a 

contractului. Produsele necorespunzatoare vor fi înlocuite pe cheltuielile furnizorului în termen de 

48 de ore de la data reclamării.  

7. In cazul în care calitatea printării nu este corespunzatoare, prezentând caractere neclare, linii 

orizontale albe peste caractere, linii orizontale de cerneală întinsa peste caractere sau culori şterse 

sau necorespunzatoare, furnizorul va înlocui în termen de 48 de ore de la notificare produsele cu 

unele noi.  

8. In cazul în care nu se poate printa cu produsele furnizate, imprimanta nerecunoscând cartusul 

respectiv, furnizorul va înlocui în termen de 48 de ore de la notificare produsul cu unul nou.  

9. Apariţia oricăror defecţiuni la echipamente datorate utilizării produselor echivalente va fi 

notificată furnizorului de către beneficiar. Furnizorul se va prezenta la sediul beneficiarului pentru 

remedierea sau corectarea defectiunilor apărute la imprimante în maxim 24 ore de la primirea 

notificării. Dacă defecţiunile apărute la echipamente nu pot fi reparate pe loc, furnizorul le va prelua 

pentru diagnoză si reparaţie la un centru de service autorizat de producătorul echipamentelor. 

Furnizorul va suporta toate costurile pentru diagnosticarea defectelor apărute la echipamente, ca 

urmare a utilizării produselor echivalente precum şi reparaţia imprimantelor respective.  

10. In cazul în care defecţiunile la echipamente nu sunt remediate în termen de 48 de ore de la 

notificare, furnizorul va asigura în termen de 24 ore de la expirarea celor 48 de ore, pe cheltuiala sa 

echipamente noi, de ultimă generaţie, cu configuraţii similare echipamentelor defectate şi cu cel 

puţin aceleaşi performante tehnice ca si cele defectate.  

11. In cazul nerespectării obligaţiilor furnizorului privind repararea echipamentelor defectate în 

urma utilizării produselor echivalente, întarziind repararea, respectiv înlocuirea echipamentelor 

7 Canon Pixma MX 495 

Tip: original / compatibil 

Culoare:  set negru si color 

Capacitate:  XL – mare 2 set 

8 Canon MF 3210 

Tip: original / compatibil 

Culorare:  negru  

Capacitate: minim 2500 pag 4 buc 



 

 

 

 

pentru o perioadă mai mare de 3 zile, din orice alte cauze decât cele prevăzute la capitolul fortă 

majoră, beneficiarul este în drept să rezilieze contractul şi să solicite furnizorului repararea intregului 

prejudiciu suferit de beneficiar, inclusiv beneficiul nerealizat.  

 

4. Valoarea estimata:   10070.00 lei (fara TVA)  
 

5.  Durata contractului :   Contractul de furnizare se încheie in perioada 01.03.2019 - 31.12.2019 

 

6.  Sursa de finantare: Bugetul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad 

 

7.  Conditii referitoare la contract : 

-  Termenul de plata este de 60 zile de la data primirii facturi de către achizitor.            

-  Livrarile se efectueaza in baza comenzilor lunare emise de autoritatea contractanta.  

-  Produsele trebuie să îndeplinească condiţiile minime solicitate conform specificaţiilor tehnice 

prezentate în prezentul caiet de sarcini.  

-  Termenul de livrare:   maxim 48 ore de la primirea comenzii. 

- Nelivrarea produselor la termenul stabilit şi conform condiţiilor solicitate, rezervă dreptul 

autorităţii contractante de a denunţa unilateral contractul cu condiţia notificării acesteia cu 24 ore 

înainte de la data la care  rezilierea şi-ar produce efecte.  

- Furnizorul este obligat ca in perioada derularii contractului sa livreze numai produsul declarat in 

propunerea tehnica.  

  

8. Modul de prezentare a produselor: 

1. Marca firmei producătoare, va fi inscripţionată pe carcasă şi cartuşele vor avea lipite o etichetă pe 

care este precizat codul fiecărui cartuş; 

2. Fiecare cartuş trebuie să fie prevăzut cu sistem de sigilare / desigilare a rezervorului de cerneală; 

3. Cartuşul va fi introdus în pungă de protecţie, ambalaj care să împiedice evacuarea substanţelor 

volatile şi afectarea radiaţiilor luminoase / UV, închis etanş şi sigilat de producător astfel încât orice 

desigilare a ambalajului să elimine posibilitatea resigilării; 

4. Produsul va fi introdus în cutie de carton cu aspect comercial ce va fi inscripţionată de către 

producător cu numele firmei, codul cartuşului, ţara de origine, descrierea produsului în limba română 

şi alte limbi de circulaţie internaţională, termenul de garanţie (minim 12 luni incepand cu data 

semnării Procesului verbal de recepţie cantitativa încheiat dupa livrarea acestora la destinatia finala); 

5. Cutia va fi sigilată de firma producătoare cu timbru (HOLOGRAMĂ). 

6. Cartuşele oferite trebuie să aibă capacitatea de a genera rapoarte privind starea imprimantei şi a 

cartuşului (numai pentru imprimantele care au această caracteristică): 

 procentul de toner rămas în cartuş; 

 mesaj de sfârşit de toner sau în curs de a se termina; 

 numărul total de pagini printate. 

7. Sistemul de sigilare a cartuşului de toner trebuie să aibă capătul liber prins  într-un mâner/ureche 

care face corp comun cu carcasa cartuşului, sau un alt tip care să probeze sigilarea cartuşului de către 

producător, astfel încât acesta să nu fie reîncarcat sau remanufacturat. Desigilarea se face prin 

ruperea/desprinderea mânerului/urechii respective de carcasa cartuşului; sistemul de siguranţa 

trebuie să nu permită resigilarea în forma originală. 

    

 

10. Alte informatii: 

-  Se va oferta intreg lotul de produse. Nu se accepta oferte partiale. 

In cazul în care oferta nu este depusă pentru toate produsele aşa cum sunt ele definite prin Caietul de 

sarcini sau nu respectă clauzele contractuale referitoare la termenul de livrare, oferta va fi declarată 

neconformă în baza art. 36, alin. 2 lit. a), respectiv b)  din H.G. Nr.925/2006. 

 

- Oferta castigatoare va fi desemnata in functie de „pretul cel mai scazut”. In cazul in care ofertele 

financiare a cel putin 2 ofertanti, clasati pe locul I, sunt egale, se va solicita ofertantilor respectivi, 



 

 

 

 

pentru departajare, o noua propunere financiara, in maxim 24 de ore de la informare, caz in care 

contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut 

pentru respectarea principiului eficientei utilizarii fondurilor.  

- Dupa verificarea documentelor depuse, autoritatea va  atribui contractul prin achizitie directa in 

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, operatorului economic a carui oferta a fost declarata cas. 

- Oferta de pret se va pastra ferma pe toata durata derularii contractului. 

- Limba de redactare a ofertei este limba romana. 

 

 

 

                                            Intocmit, 

                   Analist date 

                                                                                                            Poenar Ana Denisia 

 

  

 

 

 

Avizat, 

Director financioar contabil 

Ec. Jurj Ovidiu Nicolae 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FORMULARE 

 

 

          FORMULAR 1 

 

 

 

  OPERATOR ECONOMIC 

___________________ 

(denumire / sediu ) 

 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante     

nr._________data___________ora_____ 

 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

 

Către ________________________________ 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

 

Ca urmare a anunţului publicitar nr. ______ din ______________, privind aplicarea 

procedurii de achizitie directa pentru atribuirea contractului 

_________________________________________(denumirea contractului de achiziţie publică), 

 

noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă 

transmitem alăturat: 

 

1. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de 

________ copii: 

 

a) Propunerea financiară; 

b) Propunerea tehnică; 

c) Documentele ce însoţesc oferta; 

 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 

 

Data completării ___________        

 Operator economic, 

 

 



 

 

 

 

 

     

  FORMULAR 2 

 

 

 

Operator  economic 

Date de identificare 

 

 

 

FORMULAR DE OFERTĂ  

Către .................................................................................................... 

                     (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul, reprezentant al ofertantului 

__________________________________,  ne oferim ca, în conformitate  cu  prevederile şi cerinţele 

(denumirea/numele ofertantului) 

cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizam 

......................................................................................... pentru suma de .................................... lei  la 

care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de ..................lei. 

 Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizam 

.....................................................................în perioada prevăzută în caietul de sarcini. 

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pe toata durata contractului de furnizare, 

respectiv pana la data de 31.12.2019.  

Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreuna cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită caştigatoare, vor 

constitui un contract angajant între noi. 

Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă 

pe care o puteţi primi. 

 

Data _____/_____/_____ 

 

_________________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez 

                         

oferta pentru şi în numele ______________________________ 

 

 

                                                                (semnatura)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

FORMULAR 3 

  

Operator economic 

Date de identificare 

 

 

 

PROPUNERA FINANCIARA 

          

 

 

 

 

 

Data        Reprezentant legal 

                                                                                                                                   Nume si prenume                                   

                                                                   Semnatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

       * Modul de prezentare a propunerii financiare 

-Propunerea financiara va fi prezentata , semnata, datata si stampilata de reprezentantul legal sau un 

imputernicit al acestuia. 

-Propunerea financiara va fi exprimata in lei (fara TVA) si se va pastra ferma toata durata derularii 

contractului.  

-Pretul unitar lunar, fara TVA  din oferta este ferm si nu poate fi modificat. 

-Data pana la care furnizorul trebuie sa isi mentina valabila oferta:   31.12.2019 

Nr. 

Crt. 

Tip imprimanta / 

multifunctional  

 

 

Denumire  

Cod  produs / 

Firma 

producatoare 
 

Cantitate 

 

U.M Pret 

unitar/ 

UM fara 

TVA 

Valoare 

fara  

TVA 

1 Xerox WC 3220  32 buc   

2 Xerox WC 3215  25 buc   

3 Brother MFC  

2700  DW 

 

20 buc 

  

4 Brother MFC  

DW B 7715DW 

 

12 buc 

  

5 Lexmark E360D   20 buc   

6 OKI MB 472  10 buc   

7 Canon Pixma  

MX 495 

 

2 set 

  

8 Canon MF  3210  4 buc   

 
 

     

Valoare totala lot (fara TVA): 

 



 

 

 

 

      FORMULAR 4 

Operator economic 

Date de identificare 

 

 

PROPUNEREA TEHNICA 

 

 

Data        Reprezentant legal 

                                                                                                                                   Nume si prenume                                   

                                                                   Semnatura 

 

 

 

*Modul de prezentare a propunerii tehnice: 

-Prin propunerea tehnica, ofertantii vor prezenta descrierea detaliata a produselor ofertate precum si 

alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice. 

-Prin propunerea tehnica, in ceea ce priveste descrierea produselor,  ofertantii vor trebui sa  

demonstreze corespondenta stricta a acestora cu specificatiile tehnice minime solicitate de 

autoritatea contractanta.  Prin propunerea tehnica, ofertantii isi asuma obligatia respectarii cerintelor 

din caietul de sarcini.  

-Propunerea tehnica va fi prezentata , semnata, datata si stampilata de reprezentantul legal sau un 

imputernicit al acestuia.                                                         

Nr. 

Crt. 

Tip imprimanta / 

multifunctional  

 

 

Denumire  

Cod  produs / 

Firma 

producatoare 
 

Cantitate 

 

U.M Caracteristici  

produs 

1 

Xerox WC 3220 

 

32 buc 

Tip: original / compatibil 

Culorare:  ………………..  

Capacitate: minim ………. pag 

2 

Xerox WC 3215 

 

25 buc 

Tip: original / compatibil 

Culorare:  ………………. 

Capacitate: minim ……… pag 

3 
Brother MFC  

2700  DW 

 

20 buc 

Tip: original / compatibil 

Culorare:  ………………. 

Capacitate: minim ……… pag 

4 
Brother MFC  

DW B 7715DW 

 

12 buc 

Tip: original / compatibil 

Culorare:  ………………. 

Capacitate: minim ……… pag 

5 

Lexmark E360D  

 

20 buc 

Tip: original / compatibil 

Culorare:  negru  

Capacitate: minim 3500 pag 

6 

OKI MB 472 

 

10 buc 

Tip: original / compatibil 

Culorare:  ………………. 

Capacitate: minim ……… pag 

7 
Canon Pixma  

MX 495 

 

2 set 

Tip: original / compatibil 

Culoare:  set negru si color 

Capacitate:  XL – mare 

8 

Canon MF  3210 

 

4 buc 

Tip: original / compatibil 

Culorare:  ………………. 

Capacitate: minim ……… pag 

Termen de livrare:     maxim 48 ore de la primirea comenzii 


