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SOLICITARE DE OFERTE IN 
VEDEREA ATRIBUIRII 

CONTRACTULUI DE FURNIZARE 
ECHIPAMENTE DE CALCUL SI 

ECHIPAMENTE PERIFERICE DE 
CALCUL 

În atenția operatorilor economici interesați: 

ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ NEGUVERNAMENTALĂ DE ASISTENȚA SOCIALĂ 

ASSOC cu sediul în BAIA MARE, str. B-dul Unirii, nr. 28, cod fiscal 7930701, 

reprezentata prin Sălăjeanu Florian Valeriu, beneficiar al contractului de finanțare - 

POSDRU/115/6.2/G/123593, finanțat prin Fondul Social European - Programul 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 

”Promovarea incluziunii sociale”; Domeniul major de intervenţie 6.2. ” Îmbunătățirea 

accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii” - Titlu proiect: 

“Egalitatea de sanse la o viața împlinită ”, doreşte achiziţionarea prin achizitie directa a 

următoarelor produse: 

- Echipamente de calcul si echipamente periferice de calcul - laptop ( cu soft 

inclus) – 5 bucati, cu urmatoarele caracteristici tehnice: 

Componenta Parametrii minimi tehnici 

Procesor Minim Intel Core i3 sau echivalent, frecventa minima 2.4 Ghz, minim 2 nuclee fizice 

Memorie Ram minim 4 Gb DDr3 cu posibilitiate de extindere la 8 GB 

Hard Disk Minim 500gb, viteza de rotatie minim 7200 rpm 
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Placa Video integrata , acelasi producator cu cel al procesorului 

Ecran 

minim 15.6 inch , rezolutie minima 1600x900 pixeli, iluminare cu LED , 

suprafata nereflexiva 

Unitate Optica minim DVD-RW 

Interfete 

minim 1 x VGA , 1x Display port, 2 x USB 2.0 , 2 x USB 3.0 , 1x cititor de 

carduri, 1 x camera web , 1 x placa de retea RJ45 

Conectivitate minim Wi-Fi 802.11 a/b/g/n , bluetooth 

Baterie minin 6 celule cu autonomie pana la 10 ore de functionare 

Greutate maxim 2.6 kg 

Software 

Sistem de operare Windows 7 Professional preinstalat de la producator cu partitie de 

recovery pentru posibilitatea de reinstalare a sistemului de operare direct de pe 

harddisk-ul local, Microsoft Office 2013 

Garanție minim 36 luni 

Accesorii 

geanta pentru transport, mouse optic cu cablu , hdd extern usb 3.0 de capacitate 

1TB fara alimentator separat pentru backup-ul documentelor 

- Echipamente de calcul si echipamente periferice de calcul – 

multifunctionala – 1 bucata, cu urmatoarele caracteristici tehnice: 

Functii disponibile Copiator, print retea, scan color de retea 

Format documente A3-A5R, 

Functii Copiere 

Viteza de copiere -25 pagini / minut A4, 

-16 pagini/minut A3 

Zoom -25-400% 
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- Zoom diferențiat pe axele X si Y 

Rezoluție copiere 2400 x 600 dpi, 256 tonuri de gri 

Capacitate alimentare hartie - 2 casete x 550 coli A3-A5 la 80 g/mp, 

- By-pass pentru 100 coli A3-A5R la 80 g/mp 

Modul de copiere fata-verso Duplex automat, fara limita 

Memorie electronic Min. 1024 MB memorie RAM si 150 GB hard disk 

Copii multiple 1-999 pagini 

Timp de încălzire Max. 22 secunde 

Timp de ieoire a primei copii Max. 4,9 secunde 

Alimentator automat de documente - Da, fata-verso automat, capacitate 100 coli la 80 g/mp; 

- Medii acceptate: 40- 150 g/mp 

Afisaj Tactil, LCD color 

Funcții tipărire 

Viteza de printare 25 pagini / minut A4 

Rezoluție tipărire 2400 x 600 dpi 

Drivere Windows XP / Vista, Mac OS, Unix, Linux 

Interfete - 10/100/1000 BaseT, USB 2.0; 

- Optional wireless, bluetooth 

Limbaje de tipărire PCL6, PostScript 3, XPS 

Funcții tiparire Tiparire confidential, tiparire de proba, tiparire planificata, 

tiparire spre HDD, tiparire in format brosura 

Functii scanare 
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Scan color Da, 8 biti pe culoare 

Viteza scanare Min. 43 pagini color pe minut (A4,300 dpi) 

Rezolutie scanare Max. 600 dpi 

Formate fisiere obtinute automat in 

urma scanarii 

- standard - fisiere needitabile: JPEG, sinqle/multi TIFF, XPS, PDF 

- optional - fisiere editabile: DOC, XLS, HTML, CSV, RTF, PDF 

editabil, PPT, text formatat, text neformatat 

Tipuri scanare Scanare in fisier, scanare pe HDD echipament, scanare catre adresa 

de e-mail, scanare catre port 

USB 

Alte functii si accesorii 

Coduri de acces Min. 8000 

Memorare setari Min. 8000 de locatii (sabloane) pentru memorari setari organizate 

pe functii complexe de copiere/tiparire/scanare 

Document management - Posibilitate stocare documente pe HDD copiator; 

- Minim 80.000 de documente stocate pe HDD; 

- Stocare pe HDD din functiile de copiere, tiparire, scanare; 

- Accesare/vizualizare/copiere/combinare documente de pe 

HDD copiator din retea prin web-browser; 

- Criptare HDD cu algoritm AES 256 biti 

Administrare echipament in retea - Limitare acces la nivel de utilizator (cod departament), 

la nivel de numar pagini; 

- Raportare activitate utilizator pe format hartie, functie utilizata; 
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  - Raportare erori, coduri de service pe e-mail 

Alte functii - Stergerea automata a marginilor negre la copierea de carti (cand 

nu exista posibilitatea inchiderii complete a alimentatorului de 

documente); 

  - Sortare automata a documentelor copiate 

Stand cu role Da 

Consumabile incluse Pentru min. 35.000 pagini A4 la o incarcare de 6% 

Criteriul aplicabil pentru atribuirea contractului si stabilirea ofertei 

câştigătoare este pretul cel mai scazut. 

Valoarea estimata a achizitiei este = 28225,78 lei fara TVA 

Calendarul procedurii de atribuire 

  DATA ORA1) LOCAŢIA 

Data de publicare a anunţului publicitar 26.11.2013 nu este cazul site Achizitor 

Termen limită de solicitare a clarificărilor din partea 

Ofertanţilor 

28.11.2013 Ora 16:00 La Registratura 

Achizitorului, prin 

fax sau e-mail 

Termen limită de transmitere a răspunsurilor la 

clarificări de către Achizitor 

29.11.2013 Ora 16:00 Site achizitor şi prin fax 

cu confirmarea primirii, 

celui ce a solicitat 

clarificarea. 

Termen limită de depunere a ofertelor 02.12.2013 Ora 10:00 Sediul Achizitor 

Data şedinţei de deschidere a ofertelor 02.12.2013 Ora 12:00 Sediul Achizitor 
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Doritorii sunt rugaţi să contacteze achizitorul pentru informaţii 

suplimentare în scris la sediul acestuia sau la tel: 0262-222226, fax: 0262-222226, e- 

mail: assoc@assoc.ro - persoana de contact Les Andrei. 
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