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Nr. inregistrare 22 / 06.06.2018 

 

Cerere de oferta de pret 

 

    In vederea efectuarii achizitiei directe va rugam sa ne transmiteti oferta tehnico - financiara 

pentru urmatoarele produse:  

 

Nr. 

crt. DENUMIREA PRODUSULUI / 

 caracteristici minimale 
Cant 

Pret 

estimat 

fara TVA 

(RON) 

Valoare 

totala 

(RON) 

Consumabile pentru  HP OFFICEJET PRO 8100 N811A 

1 CARTUS BLACK NR.950XL CN045AE 53ML 

ORIGINAL HP OFFICEJET PRO 8100 N811A 

9 buc 136.32 1226.85 

2 CARTUS CYAN NR.951XL CN046AE 17ML 

ORIGINAL HP OFFICEJET PRO 8100 N811A  

9 buc 104.67 942 

 

3 

 

 

CARTUS MAGENTA NR.951XL CN047AE 17ML 

ORIGINAL HP OFFICEJET PRO 8100 N811A 

9 buc 104.67 942 

4 CARTUS YELLOW NR.951XL CN048AE 17ML 

ORIGINAL HP OFFICEJET PRO 8100 N811A 

9 buc 104.67 942 

                             Consumabile pentru   HP LASERJET P3015 

1 CARTUS TONER  CE255X 12,5K COMPATIBIL HP 

LASERJET P3015 

9 buc 181.51 

 

1633.59 

 

 TOTAL   5686.44 

 

Cerinţele tehnice vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens vor fi luate în considerare 

toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel egal sau superior cerinţelor minimale 

solicitate; ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor solicitate vor fi declarate  

neconforme în temeiul art. 137 alin 3, lit. a)  din HG nr.395/2016. 

Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un produs special, o 

marcă de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar 

pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea 

anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având 

menţiunea: “sau echivalent”. 

Orice certificat, avizare, autorizatie specificata in cadrul fiselor tehnice va fi considerata ca 

având menţiunea “sau echivalent”. 

Punerea in functiune, servisarea si garantia se vor efectua la sediul de implementare al 

proiectului, din localitatea Craiova. 
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 Produsele ofertate vor fi noi, originale OEM sau echivalente si vor respecta in totalitate 

cerintele din manualul tehnic al echipamentului si/sau recomandarile producatorului 

echipamentelor si sa fie 100% compatibile cu echipamentele in care urmeaza sa fie 

montate, fiind recunoscute de echipament. 

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

fabricat pe baza de licenţe şi patente, cu acordul şi suportul producătorului de 

echipamente. 

 Prin consumabil echivalent cu cele OEM se intelege un consumabil compatibil cu tipul 

echipamentului pentru care se achiziţionează şi care să aibă cel puţin aceleaşi 

caracteristici şi performanţe cu a celor OEM, obtinut din componente noi care nu au 

mai fost folosite anterior. Nu se accepta produse reincarcate, remanufacturate. 

 Produsele livrate vor fi noi, originale sau echivalente, din producţia curentă, de ultimă 

generaţie. Produsele nu vor conţine părţi sau componente ale unor consumabile 

(cartuşe de toner şi cerneală etc) folosite anterior, şi vor fi corespunzătoare 

echipamentului pentru care sunt solicitate.  

 

    Perioada de garanţie a produselor va fi de minim 12 luni din momentul livrării. 

 Garantia, punerea in functiune si servisarea se vor efectua la sediul  de implementare 

al proiectului, din Craiova. 

 

 Pentru protejarea echipamentelor nu se accepta consumabile reincarcate, for use, 

remanufacturate 

 Pentru produsele echivalente, ofertantii vor depune certificat de gatantie/declaratie pe 

proprie raspundere de la producatorul consumabilelor din care sa reiasa ca produsele 

au cel putin aceeasi garantie ca si produsele OEM cu care acestea sunt echivalente. 

 În cazul ofertării unor produse echivalente ofertanţii trebuie să prezinte certificatul 

ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798, ISO/IEC 24711 sau alte certificări echivalente pentru 

fiecare produs (cartuş), care să conţină date de contact ale producătorului produselor, 

din care să rezulte capacitatea produsului, pentru fiecare produs ofertat. 

►Pentru cartusele cu toner monocrom se solicita ca acestea sa aiba capacitatea 

declarata conform standardului ISO / IEC 19752 (sau echivalent). 

►Pentru cartusele cu cerneala se solicita ca acesta sa aiba capacitatea declarata 

conform standardului ISO / IEC 24711 (sau echivalent). 

 În cazul ofertării unor produse echivalente ofertanţii vor prezenta Material Safety Data 

Shet sau Fişe tehnice de securitate pentru fiecare produs (cartuş) ofertat, elaborat în 

conformitate cu ISO 11014/2009 menit să asigure funcţionarea echipamentelor în 

condiţiile tehnice prescrise de producător şi să elimine riscul datorat unui agent chimic 

periculos pentru angajaţi. Toate rapoartele şi fişele tehnice de securitate trebuie să fie 

făcute pe codurile specifice producătorului consumabilului respectiv.  

 Ofertanţii vor prezenta în oferta tehnică date/informaţii privind producatorul 

consumabilul. 

 Pentru fiecare produs în parte se va menţiona în oferta tehnică codul de 

comercializare al producătorului produselor respective şi, în cazul livrării de 
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produse echivalente, se va menţiona de asemenea şi codul produselor OEM cu 

care aceste produse sunt echivalente. 

 Dacă se constată că produsele livrate pe perioada derulării contractului, sunt 

necorespunzătoare calitativ, sunt defecte sau prezintă vicii de fabricaţii, vor fi 

înlocuite în termen de 48 de ore de la data notificării transmise de beneficiar, pe 

cheltuiala furnizorului. 

 În cazul în care calitatea printării nu este corespunzătoare: ex. prezintă caractere 

neclare, linii orizontale albe peste caractere, linii orizontale de cerneală întinsă peste 

caractere sau culori şterse sau necorespunzătoare, furnizorul va înlocui în termen de 4 

ore de la notificare produsele ce prezintă probleme cu produse de calitate 

corespunzătoare. 

 În cazul în care nu se poate printa cu produsele furnizate, imprimanta/copiatorul 

necunoscând cartuşul respectiv, furnizorul va înlocui în termen de 4 ore de la 

notificare produsul cu unul nou. 

 În cazul în care defecţiunile la imprimante nu sunt remediate în 4 ore de la notificare, 

furnizorul va asigura în termen de 24 de ore de la expirarea celor 4  ore, pe cheltuiala 

sa imprimante noi, de ultimă generaţie, cu configuraţii similare cu ale imprimantelor 

defectate şi cu cel puţin aceleaşi performanţe tehnice. 

 Fiecare cartuş trebuie să fie prevăzut cu sistem de sigilare/desigilare a rezervorului de 

cerneală. 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 reîncărcat 

sau remanufacurat. Desigilarea se face prin ruperea/desprinderea mânerului/urechii 

respective de carcasa cartuşului; sistemul de siguranţă trebuie să nu permită 

resigilarea în formă originală. 

 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. 

 

Conditii contractuale: 

1. Pretul va fi unitar, fara TVA si exprimat in RON si va cuprinde toate cheltuielile legate de 

transport si montaj la sediul indicat de beneficiar. 

2. In oferta tehnica vor fi specificate modelul, caracteristicile si producatorul produselor ofertate. 

3. Vor fi specificate termenele de garantie. 

4. Va fi specificat termenul de valabilitate al ofertei (minim 30 de zile). 

5. Livrarea si punerea in functiune la sediile indicate se va efectua in 48 de ore de la comanda 

achizitorului, dar nu mai tarziu de 27 iunie 2018. 

6. Modalitate de plata: cu ordin de plata in cont, pe baza de factura originala, in 30 zile de la receptie, 

daca achizitorul dispune de resurse financiare in conturile de proiect sau prin mecanismul cererii de 

plata, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului 40/2015 si HG 93/2016. 

7. Oferta tehnico-financiara semnata si stampilata si cu datele de identificare ale firmei, va fi 

transmisa in format electronic la adresa contact@edufor.ro pana la data de 11.06.2018, ora 16.00. 
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Ofertantii vor depune oferta obligatoriu pentru toate produsele, in caz contrar  oferta va fi 

declarata neconforma. 
Informatii suplimentare pot fi solicitate la adresa de e-mail: contact@edufor.ro pana la data de 

08.06.2018, ora 12:00. Eventualele clarificari la cererea de oferta vor fi postate pe site-ul 

www.edufor.ro. 

Oferta va fi insotita de declaratia conform art. 60 din Legea 98/2016 privind conflictul de interese 

(conform formularului atasat) si copie certificat de inregistrare. 

8. Adjudecarea se va face conform criteriului „Pretul cel mai scazut pe total oferta cu incadrarea in 

valoarea estimata pe fiecare pozitie in parte”, cu conditia respectarii cerintelor tehnice solicitate. 

 

 

Presedinte                                                                                                  Responsabil financiar 

Bratucu Elena Diana                                                                                  Bardac Mariana Irina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edufor.ro/
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OPERATOR ECONOMIC/ASOCIAT/SUBCONTRACTANT/TERŢ SUSŢINĂTOR           

____________________ 

  (denumirea/numele) 

DECLARATIE conform art. 60 din Legea 98/2016 

privind conflictul de interese  

 

                    Subsemnatul(a)........................................................................, reprezentant al 

............................. (denumirea operatorului economic/asociat/subcontractant), participant in calitate 

de ofertant la procedura de achizitie publica ,,....................................” avand ca obiect: 

,,……………………………………………………………..”, cod CPV: ………………. 

…………………….., criteriu de atribuire ,,.........................................”, organizată de 

........................................., 

declar in numele ofertantului, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: 

- nu avem membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare 

şi/sau nu avem acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la 

gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în 

cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de 

atribuire;    

- nu avem nominalizate printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului 

persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii 

comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de 

servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire. 

În cazul în care pe parcursul derulării procedurii de achiziţie publică ne vom afla în una 

dintre situaţiile menţionate mai sus, ne obligam să anunţam această situaţie imediat ce a apărut. 

Înţeleg că în caz contrar vom suporta sancţiunile legii. 

Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la 

organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire:  

Presedinte: Bratucu Elena Diana 

Responsabil financiar: Bardac Mariana Irina 

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul 

Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului,  făcuta unui organ sau instituţii de 

stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, 

atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei 

consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

Data                                            Ofertant, 

                                                                                       Numele si prenumele 

                             ………………… 

                           (semnătură) 


