SCRISOARE DE INTENTIE

Blocul National Sindical, cu sediul în Str Turturelelor nr 11A, et.3, sector 3, Bucureşti, România,
tel. 0213162798, fax. 0213162801,
vă invită să participaţi la achiziţia:
1. Echipament alb-negru, multifunctional, format A4 , printare, copiere , scanare
Specificatii tehnice
Viteza copiere A4 alb-negru (cpm) :

35 ppm A4

Functii

Copiator /Imprimanta de retea / Scanner to e-mail
/Scanner to server

Format

A4

Copiere / printare fata-verso AUTOMATA

DA

DADF – Alimentator Automat de Documente fataverso

DA

IMPRIMANTA DE RETEA
Rezolutie copiere (dpi):
Razolutie imprimare ( dpi )
Zoom (%):
Alimentare hartie (pagini):
standard
Greutate hartie gr / mp
Iesire hartie
Functii de scanare
Viteza de scanare
Conectivitate
Volum recomandat (pagini / luna):

110 coli
DA
600 x 600
1200 x 1200
25-400%, cu increment de 1%, independent pe axele X si Y
1 tava a 520 coli A4
Bypass : 100 coli A4- A3 ,
60-250

1 tava de 400 coli
scanare pe email, scanare catre memorie USB, SMB, FTP,
53 ipm mono/color
Ethernet 10/100/1000 Base T, USB 3.0 direct print
10.000

Garantie : 12 luni.

buget: 10.084.03 lei la care se adauga TVA
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.

SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: este necesara pentru procesarea documentelor aferente
grupului tinta si activitatii conexe acestora
MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă ,
Criteriul de atribuire: preţul total cel mai scăzut. Modalitatea de livrare a produselor: în 20
zile de la data transmiterii comenzii ferme. Perioada de implementare: comanda ferma se va
derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până la data livrării
produselor care fac obiectul comenzii. Orice întârziere în furnizarea produselor duce automat
la rezilierea comenzi ferme, iar atunci când această situație este imputabilă Prestatorului.
Valoarea estimată a achiziţiei este de 10,084.03lei fara TVA, respectiv 12,000.00 lei cu TVA
inclus.
Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30
de zile, de la data limită de depunere a ofertei.
Termen de primire oferta: 16.03.2020

Dumitru Costin
Responsabil de proiect

