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SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

justitie

Activitate (Activitati)

- Ordine si siguranta publica

TRIBUNALUL  IASI

Adresa postala: ANASTASIE PANU NR.25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Punct(e) de contact: MARIANA PUPAZA, Tel. +40 
232276611, Email: tribunalul-iasi-cont@just.ro, Fax: +40 232260411, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

TRIBUNALUL IASI

Adresa postala: STR. ANASTASIE PANU, NR.25, Localitatea: IASI, Cod postal: 700024, Romania, Punct(e) de contact: CROITORU STEFAN, Tel. +40 
232276611, Email: stefan.croitoru@just.ro, Fax: +40 232276611

CAIETUL DE SARCINI, DOCUMENTATIA SPECIFICA (PENTRU CONCESIUNI) SI/SAU DOCUMENTELE SUPLIMENTARE 
(INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA

TRIBUNALUL IASI

Adresa postala: STR. ANASTASIE PANU, NR.25, Localitatea: IASI, Cod postal: 700024, Romania, Punct(e) de contact: BOSTAN GENOVEVA, Tel. +40 
232276611, Email: genoveva.bostan@just.ro, Fax: +40 232276611

OFERTELE/PROIECTELE SAU SOLICITARILE/CERERILE DE PARTICIPARE SAU CANDIDATURILE TREBUIE TRIMISE LA

TRIBUNALUL IASI - REGISTRATURA

Adresa postala: STR. ANASTASIE PANU, NR.25, Localitatea: IASI, Cod postal: 700024, Romania, Punct(e) de contact: BOSTAN GENOVEVA, Email: 
genoveva.bostan@just.ro, Fax: +40 232276611

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 3

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Tip anunt: Invitatie de participare

Tip legislatie: OG 34
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II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA CARTUSE TONER TRIBUNALUL IASI 2012

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: ANASTASIE PANU NR.25 IASI 

 TRIBUNALUL IASI

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

CERERE DE OFERTA PENTRU ATRIBUIREA UNUI CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA CARTUSE TONER TRIBUNALUL IASI 2012

30125100-2 Cartuse de toner (Rev.2)

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Da - unul sau mai multe loturi

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

-272 buc cartuse toner, cantitate corespunzatoare valorii minime estimate, pana la data de 31.12.2012

-326 buc cartuse toner, cantitate corespunzatoare valorii maxime estimate, incluzand o posibila suplimentare de 20%, pana la data de 
30.04.2013.

Valoarea estimata fara TVA: intre 179,991.00 si 215,989.00 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
10 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.1.3)   Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

Codul NUTS: RO2 - Macroregiunea doi

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

III.1.1.a) Garantie de participare

Da

-Cuantumul garantiei de participare in suma fixa de 1100 lei pentru lotul I, si 2200 lei pentru lotul II, art.85 lit.a)din H.G. 925/2006 (pentru a 
beneficia de reducerea cu 50% a garantiei se va prezenta declaratie pe proprie raspundere ca societatea se incadreaza in categoria IMM) -
Perioada de valabilitate a garantiei de participare este egala cu perioada de valabilitate a ofertei. -Modul de constituire a garantiei pentru 
participare cf art.86 din HG 925/2006: Se accepta constituirea garantiei pentru participare prin: - virament bancar : ordin de plata în contul 
Trezoreriei Municipiului Iasi, cont nr. RO82TREZ4065005XXX000426, cod fiscal: 4981212 (dovada platii se face cu extras bancar, în copie 
si original, vizat de banca), - Instrument de garantare emis în conditiile legii si care trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa în 
mod neconditionat, la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate - Prin depunerea la 
casieria autoritatii contractante a unui ordin de plata sau a unei file CEC confirmate de catre banca, sau a sumei in numerar . Acesta se 
prezinta în original în cuantum de 1100lei pentru lotul I, respectiv 2200 lei pentru lotul II si pentru perioada prevazuta mai sus, odata cu 
oferta, conf. art.86 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertele care nu sunt însotite de dovada constituirii garantiei 
de participare vor fi considerate inacceptabile. Garantia de participare se restituie conform alin.(1) si (2), art.88 din HG 925/2006 cu 
modificarile si completarile ulterioare.

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Nu
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buget de stat

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare/*NU ESTE CAZUL

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

-Declaratii cu privire la eligibilitate : 

-Declaratie care demonstreaza neîncadrarea în prevederile art. 180 din O.U.G. 34/2006- formular atasat 

-Documente care demonstreaza neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006- formular atasat 

-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69^1OUG 34/2006;-Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in 
ceea ce priveste organizarea, derularea, finalizarea procedurii de atribuire sunt:Presedinte Tribunalul Iasi- Narcis-Violin STOICA; 
Vicepresedinti Tribunal: Lorena TARLION, Florin ANDREI; Manager Tribunal: Mariana PUPAZA 

-Certificat de participare la procedura cu oferta independenta(cf.Ordin ANRMAP Nr.314/2010) 

-Certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea îsi are 
sediul social, care sa ateste ca societatea ofertanta nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, în 
original/copie legalizata/ xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila, formular atasat . 

-Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea îsi are 
sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat, care sa ateste ca societatea ofertanta nu are datorii scadente in luna 
anterioara celei in care se depun ofertele,la bugetul general consolidat, în original/copie legalizata/ xerocopie certificata pentru conformitate 
cu originalul, cu semnatura si stampila.

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru 
prestarea serviciilor respective

Nu

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

- Certificat constatator (în original/copie legalizata/xerocopie certificata pentru conformitate cu originalul cu semnatura si stampila) eliberat 
de Oficiul National al Registrului Comertului din care trebuie sa reiasa obiectul de activitate a operatorului economic ;

-media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului 
contractului, pe ultimii 3 ani

-fisa de informatii generale, formular atasat

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

- demonstrarea autenticitatii produselor ofertate. -  ofertantii vor prezenta cate o mostra din fiecare produs ofertat, 
cf.art.188 litera e din OUG 34/2006 .  Acestea vor fi însotite de 
un proces verbal de predare-primire, semnat de reprezentantii 
legali ai ofertantului si stampilat.

- livrarea de produse similare din ultimii 3 ani - Lista principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani, 
valori, perioade de livrare, beneficiari;

- se solicita o recomandare.

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

-demonstrarea respectarii calitatii produselor livrate -  ISO 9001 : 2008 - certificat de calitate

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari 
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie 
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune 
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
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IV.1) PROCEDURA

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Da

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Romana

Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

IV.3.7)  Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de 
primire a ofertelor)

60 zile

Offline

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

Etapa finala de licitatie electronica : DA.  Procedura va avea etapa finala de licitatie electronica ce se va realiza intr-o singura runda, de 24 
de ore (1 zi). Autoritatea contractanta are dreptul de a utiliza licitatia electronica ca o etapa finala a cererii de oferte. Invitatia de participare 
va fi transmisa pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor care au depus oferte admisibile si va contine data si momentul de start al 
licitatiei electronice, precum si orice informatie necesara pentru realizarea conectarii individuale la echipamentul electronic utilizat. În cadrul 
licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul total al ofertei, deoarece criteriul de atribuire este « pretul cel mai 
scazut ».

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertantul va prezenta oferta tehnica conform formularului 2 din fisierul atasat, astfel încât sa se poata identifica cu usurinta verificarea 
îndeplinirii cerintelor minime specificate în caietul de sarcini.  

  Ofertantul va atasa propunerii tehnice urmatoarele documente:

- Descrierea produselor care se vor livra, în conformitate cu Formularul nr. 1, prezentat în fisierul atasat , prin care sa declare :

      a) daca produsele ofertate sunt OEM (Original Equipment Manufacturer - adica produse fabricate din componente noi, pe baza de 
licente si patente, cu acordul si suportul producatorului de echipamente);

       b) daca produsele ofertate sunt echivalente cu cele OEM (adica sunt produse noi, compatibile cu tipul echipamentelor pentru care se 
achizitioneaza, sunt obtinute din componente noi, nefolosite anterior, care au cel putin aceleasi caracteristici si performante cu a celor 
OEM);

  Oferta tehnica pentru produsele echivalente trebuie sa contina: 

-Certificatul de încercari in original sau copie semnata si stampilata conform cu originalul de catre ofertant, emis de o firma acreditata sau 
orice organism de certificare acreditat, care sa ateste numarul de printuri realizat, elemente de calitate, etc. egale sau superioare produselor 
originale ;  

- Declaratie pe propria raspundere conform careia toate componentele utilizate la fabricarea produselor sunt noi, si nu contin parti ale unor 
cartuse nefolosite anterior.

- Si alte documente solicitate prin Caietul de sarcini.

- In cazul ofertarii de produse echivalente 100%, pe langa documentele solicitate mai sus, pentru a se demonstra echivalenta, ofertantantul 
are obligatia de a prezenta urmatoarele documente:

- a). declaratie pe propria raspundere ca furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

	- reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.) 
legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, implicit costuri, taxe 
si cheltuieli de orice natura, aferente cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de 
achizitor;

	 - defectiuni ale echipamentelor care apar din cauza utilizarii consumabilelor livrate de furnizor care nu indeplinesc cerintele de calitate.

- in cazul in care apar defectiuni ale imprimantelor datorate cartuselor echivalente, ofertantul are obligatia repararii gratuite a acestora, 
respectiv inlocuirea Ior; cauzele defectiunilor respective vor fi confirmate prin rapoarte tehnice intocmite de prestatori independenti fata de 
producatorii echipamentelor. 

- de asemenea, pana Ia finalizarea repararii echipamentului, ofertantul il va inlocui pe cel defect cu altul similar, de o calitate si generatie 
superioara.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
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Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret, tarif, daca este 
cazul, la conditii de cost ale creditului, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica.

 Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta indicat in fisierul atasat care reprezinta elementul principal al propunerii   financiare.

Ofertantul va evidentia, pretul total ofertat pentru lot, întocmind un singur formular de oferta, in care sa se precizeze pretul total lot.

 În scopul monitorizarii procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica ofertantul are  obligatia de a exprima pretul total ofertat 
pentru fiecare echipament si fiecare lot atât în lei (RON), cât si în EURO.

 În cazul unei oferte care are un pret aparent neobisnuit de scazut în raport cu produsul care urmeaza sa fie furnizat, executat sau prestat, 
autoritatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantului, în scris si înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii si 
precizari pe care le considera semnificative cu privire la oferta, precum si de a verifica raspunsurile care justifica pretul respectiv. 

 Se precizeaza ca: ofertele vor fi exprimate atât în EURO ( curs 4,3420 RON/EURO, curs BNR din data de 06.02.2012), cât si în lei (RON); 
toate produsele se achizitioneaza cu plata în lei (RON), la pretul de livrare la beneficiar, în conditiile legislatiei în vigoare privind taxa pe 
valoare adaugata si taxele vamale.

 Preturile din propunerea economico-financiara vor fi exprimate fara T.V.A., in cazul ofertantilor înregistrati in România, urmând sa se aplice 
o cota de T.V.A. de 24% la încheierea contractului

- Termenul de plata: maxim 30 zile calendaristice de la data primirii documentelor necesare efectuarii platii la Registratura Tribunalului Iasi: 
factura confirmata de achizitor în baza procesului - verbal de receptie cantitativa si calitativa a produsului.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Adresa si locul de depunere a ofertelor: Tribunalul Iasi, str. Anastasie Panu, nr.25, Birou Registratura, Iasi - Numarul de exemplare: 1 
exemplar - Modul de prezentare/ ambalare/ sigilare/marcare a plicurilor continând oferta: Într-un plic mare exterior netransparent (marcat în 
mod vizibil doar cu urmatoarele: Tribunalului Iasi, str. Anastasie Panu, nr.25, Iasi. Pentru cererea de oferta având ca obiect atribuirea 
contractului de „Achizitia publica de cartuse toner, din cadrul Tribunalului Iasi”. A nu se deschide înainte de data de .............), se introduc: a)
Documentele de calificare - într-un 1 plic netransparent sigilat continând documentele de calificare. Pe plic se mentioneaza „Documente de 
calificare” si va fi marcat cu numele si adresa ofertantului. b)Propunerea financiara - într-un 1 plic netransparent sigilat continând propunerea 
financiara (Formular 10A completat) Pe plic se mentioneaza „Propunere financiara” si va fi marcat cu numele si adresa ofertantului. c)
Propunerea tehnica - într-un 1 plic netransparent sigilat continând propunerea tehnica (conform caietului de sarcini). Pe plic se mentioneaza 
„Propunere tehnica” si va fi marcat cu numele si adresa ofertantului. La depunerea plicului ofertantii vor solicita functionarului de la 
registratura înregistrarea datei si orei pe plicul mare exterior. Oferta nu va contine rânduri inserate, sublinieri, stersaturi sau cuvinte scrise 
peste scrisul initial. Documentele trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala si vor fi semnate pe fiecare pagina de reprezentantul/ 
reprezentantii autorizat/ autorizati sa angajeze ofertantul prin contract. În cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate în 
acest sens documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale. Ofertantii au obligatia de a numerota si 
de a semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a anexa un opis al documentelor prezentate. Odata cu oferta se vor prezenta si 
urmatoarele documente: a) Scrisoarea de înaintare Ofertantul trebuie sa prezinte scrisoarea de înaintare în conformitate cu modelul 
prevazut in fisierul atasat b) Împuternicirea scrisa din partea ofertantului, pentru persoanele desemnate sa participe la activitatea de 
deschidere a ofertelor, formular atasat c) Declaratie privind calitatea de participant la procedura, formular atasat d) Dovada constituirii 
garantiei de participare - în original si copie, vizat de banca, odata cu scrisoarea de înaintare. - Nu se accepta oferte alternative. - Lipsa 
unuia dintre documentele privind situatia personala, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, situatia economica si financiara, 
capacitatea tehnica si/sau profesionala, solicitate prin documentatia de atribuire duce la descalificarea ofertei. -Neprezentarea propunerii 
financiare si propunerii tehnice are ca efect descalificarea ofertantului

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.3) ALTE INFORMATII
In cazul in care, in urma etapei de licitatie electronica, unul sau mai multi ofertanti se claseaza pe primul loc avand preturi egale, autoritatea 
contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: 
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI 
COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare

Anexa B

INFORMATII PRIVIND LOTURILE
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LOT NR. 2 DENUMIRE: ACHIZITIA PUBLICA DE CARTUSE TONER PENTRU 
IMPRIMANTE, COPIATOARE, FAXURI 2012

1) DESCRIERE SUCCINTA

-Cartus imprimanta laser Lexmark T642, cod 0064016HE,  21.000 pagini,  150buc

-Cartus imprimanta laser Lexmark T430, cod 12A8425, 12000 pagini, 4 buc

-Cartus imprimanta laser Lexmark X 215, cod  1830090, 3200pagini, 10 buc

-Cartus imprimanta laser HP 1010,  cod  Q2612A,  2.000 pagini, 	18 buc

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

30125100-2 Cartuse de toner (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

182 buc cartuse toner

Valoarea estimata fara TVA: intre 119,543.00 si 143,451.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Limita maxima a valorii estimate cuprinde si o posibila suplimentare a valorii contractului cu 20% Valoarea garantiei de participare: 
2200.00 RON

LOT NR. 1 DENUMIRE: ACHIZITIA PUBLICA DE CARTUSE TONER PENTRU 
IMPRIMANTE, COPIATOARE, FAXURI 2012

1) DESCRIERE SUCCINTA

-Cartus multifunctional laser Xerox Workcenter PRO 245, cod 006R01046, 73.000 pagini, 10buc

-Cartus multifunctional laser Xerox Workcenter M118, cod 006R01179, 11.000 pagini,	6 buc

-Cartus imprimanta laser Xerox Phaser 3600, cod 106R01372,20000 pagini,	40 buc

-Cartus imprimanta laser Xerox Phaser 3200, cod 113R00730,3.000 pagini	12buc

-Cartus multifunctional laser Xerox Workcenter PE120, cod 013R00606, 5.000 pagini	12buc

-Cartus imprimanta laser Xerox Phaser 3100, cod 106R01379, 4000pagini	6 buc

-Cartus imprimanta laser Xerox Phaser 3300, cod 106R01412, 8000 pagini, 	4 buc

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

30125100-2 Cartuse de toner (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

90 buc cartuse toner

Valoarea estimata fara TVA: intre 60,448.00 si 72,538.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Limita maxima a valorii estimate cuprinde si o posibila suplimentare a valorii contractului cu 20% Valoarea garantiei de participare: 
1100.00 RON


