
CAIET DE SARCINI

I. Scopul achiziţiei

Cumpărarea de consumabile originale pentru funcţionarea echipamentelor periferice din dotarea instituţiei.

2. INFRASTRUCTURA ACHIZITORULUI

Echipamentele periferice, tip multifucţionale, de care dispune achizitorul sunt:
1. HP LaserJet Enterprise M632fht
2. HP Color LaserJet Enterprise Flow M577c
3. HP LaserJet Pro 500 MFPM52IDN
4. Canon I-Senşys MF746Cx
5. Konica-Minol’ta BizHub C227

3. Caracteristici şi cantităţi necesare

• HP LaserJet Pro 500 MFPM521DN (CE255X), Black, capacitate: 12.500 pagini, (5% incarcare) - 1 buc;

• Konica-Minolta BizHubC227:
TN-221K /A8K3150,Black, capacitate: 24.000 pagini, (5% incarcare)-! buc 
TN-221 Y/A8K3250;i^eliow, capacitate: 21.000 pagini, (5% incarcare) -3 buc 
TN-221C/A8K3450, Cyan, capacitate: 21.000 pagini, (5% incarcare) - 3 buc 
TN-221M/A8K3350, Magenta, capacitate: 21.000 pagini, (5% incarcare) -2 buc

• HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577c:
HP 508X (CF361X), Cyan, capacitate: 9500 pagini, (5% incarcare) - 2 buc 
HP 508X (CF362X), Yellow, capacitate: 9500 pagini (5% incarcare) - 2 buc 
HP 508X (CF363X), Magenta, capacitate: 9500 pagini ( 5% incarcare) - 2 buc

în cazul în care există neconcordanţe între codurile tonerelor, va prevala tipul şi modelul multifuncţionalului.

4. Condiţii de calitate

Produsele trebuie să-asigure eficienţă maximă a activităţii autorităţii contractante în raport cu randamentul 
ridicat al consumabilelor. Produsele trebuie să fie noi, OEM. Nu se admit produse compatibile, second-hand, 
recondiţionate, remanufacturate, reîncărcate.

5. Ambalare şi marcare

Ambalarea şi etichetarea tonerelor trebuie să respecte prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 a! 
Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea 
substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1.999/45/CE, precum 
şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006.
Produsele vor fi introduse în ambalaj sigilat original de către firma producătoare, astfel încât orice desigilare să 
elimine posibilitatea resigilării. Toate produsele vor avea timbru de securizare.
Ambalarea produselor'trebuie să confere posibilitatea manipulării şi stocării cu uşurinţă.
Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la manipularea dură 
din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi precipitaţii care ar putea să 
apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală, 
în cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în formă de cutii, furnizorul va lua în considerare distanţa până la 
beneficiar şi absenţa facilitaţilor de manipulare grea a acestuia. Toate materialele de ambalare a produselor, 
precum şi toate materialele necesare în vederea protecţiei coletelor nu se facturează şi rămân în proprietatea 
achizitorului. în cazul în care sunt retumabile, sau nu sunt incluse în preţul produsului, acest lucru va fl prevăzut

Pag. 1 din 9
Str. Mureş nr. 18-24. sector 1 Bucureşti

in rnnfnnnitaie cu «revederile Rcnulamentului European nr. 679/2016 si a Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 pnvind măsuri de punere în aplicare a Regulamemului (UE)



în mod expres în formularul de ofertă, împreună cu toate detaliile necesare (descriere ambalaj, preţ ambalaj, 
termen de retumare, etc.).

6. LIVRAREA PRODUSELOR SI DOCUMENTELE CARE LE ÎNSOŢESC
Livrarea produselor se va efectua în termen de 5 zile lucrătoare de la data finalizării achiziţiei directe prin SEAP. 
Furnizorul se obligă să asigure resursele umane şi dotările tehnice necesare livrării produselor, toate produsele 
vor fl livrate în la sediul beneficiarului.
Transportul produselor la sediul achizitorului din Str. Mureş, nr. 18-24, sector 1, Bucureşti, cade în sarcina 
furnizorului.
Produsele se livrează în ambalaje originale, sigilate de producator/importator şi vor fl marcate /sigilate 
corespunzător, astfel incât să se poată identifica codul cartusului/tonerului, echipamentele care-1 pot utiliza, data 
fabricaţiei şi/sau garanţia aceştia. Toate riscurile care apar pe durata transportului de la furnizor Ia benficiar, 
sunt în sarcina furnizorului
Furnizorul va transmite achizitorului următoarele documente care însoţesc produsele:

-Factura fiscala,
- Certificat conformitate a calităţii 
si după caz :
- Certificate de garanţie; ^
- Alte documente, după caz, aferente produselor livrate.

1. PERIOADA DE GARANŢIE ACORDATA PRODUSELOR

Pentru produse se va asigura un termen de garanţie de minim 12 luni de la data recepţiei acestora, astfel că 
orice lipsă de conformitate, apărută în cadrul acestui termen, trebuie asumată de furnizor fără costuri pentru 
autoritatea contractantă.
Timpul de răspuns la solicitare şi timpul de remediere în cazul defecţiunilor în perioada de garanţie: maxim 2 
zile lucrătoare de la data primirii notificării din partea beneficiarului;
Pentru produsul înlocuit/remediat, se asigura aceleaşi obligaţii de calitate ca şi pentru produsul iniţial. 
Produsele care înlocuiesc produsele neconforme vor beneficia de acelaşi termen de garanţie.

2. RECEPŢIA CALITATIVA SI CANTITATIVA

Achizitorul, sau reprezentanţii acestora, au dreptul, de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a verifica 
conformitatea lor cu specificaţiile din propunerea tehnică depusă în ofertă. Inspecţiile şi testele se vor face la 
destinaţia finală a produselor.
Dacă produsele nu corespund specificaţiilor, benefîciarul are dreptul de a le respinge, iar furnizorul are 
obligaţia. Iară a modifica preţul, de a înlocui produsele refuzate, în maxim 2 zile lucrătoare. 1
Recepţia se va efectua la sediul beneficiarului, prin persoane nominalizate de către achizitor şi constă îll 
verificarea cantitativă şi calitativă a produselor (deteriorarea sau nerespectarea {Parametrilor solicitaţi în caietul 
de sarcini, va conduce la înlocuirea produsului respectiv, de către furnizor, fără costuri suplimentare din partea 
achizitorului).

3. MODALITATEA DE PLATĂ

Plata se va efectua în lei, numai în cont de trezorerie, în termen de 30 de zile de la data înregistrării facturii la 
sediul beneficiarului.

4. întocmirea OFERTEI

Propunerea tehnică va cuprinde o descriere a fiecărui produs ofertat, astfel incât să se poată identifica 
corespundeţa cu solicitările achizitorului, inclusiv: denumirea comercială dată de producător şi ţara de 
provenienţă. Se va completa formularul PT - Propunere tehnică.
Dacă la verificarea propunerii tehnice se identifică un singur produs care nu respectă caracteristicile solicitate 
în caietul de sarcini, oferta va fi respinsă.
Pentru verificarea propunerii financiare se va completa şi transmite Centralizatorul de preţuri.
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Preţurile unitare vor fî exprimate cu 2 zecimale exacte.

Furnizorul are obligaţia de a oferta toate produsele din caietul de sarcini, lipsa unei poziţii neofertate atrage după 
respingerea ofertei.

Radu Dani(

Serviciul Aihninistrativ 
Şef Servici

CAIANU

Serviciul Management Achiziţii Publice 
Şef Serviciu,
Diana Beatrice PAULIUC

■ âSiâJLy

Derulare Procese Achiziţii PubliceBirou Pregătire şi
Cătălina FOTACH
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Formular nr. 1 - Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.164, alin. (1) şi ale art. 167, alin. (1) 
din legea 98/2016

Subsemnatul, ..... (numele si prenumele), CetEtean ......  (se va completa naiionalilalea), HESCUt la data de ...... , in loCalitatatCă
..... . domiciliat in ...........(adresa completa: oraş, strada, număr postai, bloc. scara. etaj. ap. judeţ/ sector, conform datelor înscrise in actul de
identitate), poscsof al...... (se completează cu tipul actului de identitate), seria.......nr........, eliberat de......la data de....... ,
reprezentant legal/împutemicit (se pastreaza varianta aplicabila) al ........... (denumirea completa a operatorului economic, conform
dalelor înscrise in certificatul de înregistrare), CU SCdiul SOCial in ... (adresa completa: oraş. strada, număr postai, bloc. scara. etaj. ap. judeţ/
sector, conform datelor înscrise in certificatul de înregistrare), înregistrat in Registrul Comertulu.! Sub nr.................. , avand COdul
unic de înregistrare............. .
ţinând seama de anunţul publicitar nr................ publicat în SEAP de DUPSPM SI în calitate de autoritate
contractanta pentru realizarea achiziţiei directe având ca obiect.......................... .*......
cunoscând dispoziţiile art. 326 Cod penal cu privire la falsul în declaraţi, declar pe proprie răspundere ca 
societatea noastra şi, după caz, persoanele care fac parte din organul de adfninistrare/ de conducere/ de 
supraveghere, nu se afla în situaţiile prevăzute la art. 164, alin. (1) şi la art. 167, alin. (1) din Legea nr. 98/2016^^, 
privind achiziţiile publice. / ^|l

Data...............................

............................... (semnătură), în calitate de....................... ........., legal autorizat sa semnez declaraţia
pentru şi în numele............................... (denumirea/numele operatorului)
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Formular nr. 2 ~ Declaraţie privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 şi 60 din Legea 
98/2016

Subsemnatul,.... (numele st prenumele), cetatean.......(se va completa naţionalitatea), nascut la data de...... , in localitatatea
..... , domiciliat in .......... (adresa completa: oraş. strada, număr postai, bloc. scara. etaj. ap. Judeţ/ sector, conform datelor înscrise in actul de
identitate), posesor al...... (se completează cu tipul actului de identitate). Seria.......nr......... eliberat de..... la data de....... .
reprezentant legal/împutemicit (se pastreaza varianta aplicabila) al ........... (denumirea completa a operatorului economic, conform
datelor inscrise in certificatul de înregistrare), CU SCdiuI SOCial in ....(.adresa completa: oraş. strada, număr postai, bloc. scara. etaj. ap. judeţ/
sector, conform datelor inscrise in certificatul de înregistrare), înregistrat in Registrul Comeitului SUb nr............... . avand COdul
unic de înregistrare..............
ţinând seama de anunţul publicitar nr.................publicat în SEAP de DUPSPM SI în calitate de autoritate
contractanta pentru realizarea achiziţiei directe având ca obiect..................................
luând act de numele persoanelor care deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, astfel cum sunt 
acestea precizate mai jos:

Nr.
crt.

Numele şi prenumele persoanei cu 
funcţie de decizie

Funcţia pe care o deţine în cadrul autorităţii contractante

1. Mădălina Veronica Haidemak Director General

2. Radu Trăscăianu Serviciu Administrativ

3. Ofelia Brutaru Şef Serviciu Contabilitate

4. Diana Beatrice Pauliuc Şef Serviciu Management Achiziţii Publice

5. Andrei Ţîrlea Şef Birou Juridic şi Contencios

declar pe proprie răspundere ca societatea noastră nu se afla în situaţii generatoare de conflict de interese astfel 
curn sunt acestea prevăzute în dispoziţiile art. 59 şi 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 
înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor 
legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data...............................

............................... (semnătură), în calitate de.................................. legal autorizat sa semnez declaraţia
pentru şi în numele............................... (denumirea/ numele operatorului)
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Formular nr. 3 — Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform dispoziţiilor „REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 priyind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
Subsemnatul/Subsemnata.... (numele şi prenumele)^ domiciliat/ă în......(adresa completa: oraş, strada, număr
postai, bloc, scara, etaj, ap, Judeţ/ sector, conform datelor inscrise în actul de identitate), telefon 
născut/ă la data de în localitatea^ 
de

Carte de identitate Seria Nr. emis la data
de către ____________ , în calitate de reprezentant legal/persoana imputemicita al/a societăţii

________________, participant la procesul de achiziţie a .... (se va completa cu denumirea contractului
conform anunţului publicitar) îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către Direcţia de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului.
Informaţiile cu caracter personal vor fi folosite în cadrul procesului de achiziţie.
Datele nu vor fi prelucrate şi publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea mea prealabilă asupra 
scopului prelucrării sau publicării şi obţinerea consimţământului în condiţiile legii.
Dacă datele cu caracter personal furnizate vor suferi modificări (schimbare domiciliu, statut, etc.) mă oblig să 
informez în scris Direcţia de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului, în termen de cel mult 3 zile 
lucrătoare de la data apariţiei modificării.

Data

............... (numele complet), în calitate de................., autorizat să semnez cu semnătură electronică extinsă
declaraţia pentru şi în numele............... (denumirea operatorului economic)
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Formular PT - Propunere tehnică

Nr
crt Cod produs comercial Capacitate Producător/ţara de origine

1. HP LaserJet Pro 500 MFP 
M521DN(CE255X), Black

2. Konica-Minolta BizHub C227 
(TN-221 K/A8K3150), Black

3. Konica-Minolta BizHub C227 
(TN- 221C/A8K3450), Cyan

4. Konica-Minolta BizHub C227, 
(TN-221Y/ A8K3250), yellow

5. Konica-Minolta BizHub C227 
(TN-221 M/A8K3350), magenta

6.
HP Color LaserJet Enterprise 
Flow MFP M577 c (HP 508X 
CF361X), cyan

7.
HP Color Laseijet Enterprise 
Flow MFP M577 c, (HP 508X 
CF362X), yellow

8.
HP Color Laseijet Enterprise 
Flow MFP M577 c,' (HP 508X 
CF363X), magenta

Termen de garanţie:........................
Termen de livrare:...........................
Termen de inlocuire produs refuzat la recepţie:............
Termen de răspuns la notificare privid calitatea (în interiorul tennenului de garanţie):

Data...............................

............................... (semnătură), în calitate de.................................. legal autorizat sa semnez declaraţia
pentru şi în numele............................... (denumirea/ numele operatorului)
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Formular PF — Propunere financiară

Subsemnatul,.... (numele si prenumele). Cetăţean...... (seva completa naţionalitatea), născut la data de...... , în localitatea......
domiciliat in.......... (adresa completa: oraş. strada, număr postai, bloc, scara, etaj, ap. Judeţ/sector, conform datelor inscrise in actul de identitate),
posesor al...... (se completează cu tipul actului de identitate), seHa.......nr........ , eliberat de......la data de....... ,
reprezentant legal/împutemicit (se pastreaza varianta aplicabila) al ........... (denumirea completa a operatorului economic, conform
dalelor inscrise in certificatul de înregistrare), CU Sediul SOCial in ....(adresa completa: oraş. strada, număr postai, bloc. scara. etaj. ap. judeţ/
sector, conform datelor inscrise in certificatul de înregistrare), înregistrat in Registrul Comeitului Sub nr.................. . având COduI
unic de inregistrare............. , ţinând seama de anunţul publicitar nr.................publicat în SEAP de DUPSPM
SI, în calitate de autoritate contractantă, pentru realizarea achiziţiei directe având ca obiect

ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră va fi declarată câştigătoare, să livram produsele solicitate în
anunţul publicitar indicat anterior şi condiţiile caietului de sarcini aferent acestuia in valoare de ...... lei fără
TVA, la aceasta valoare se adauga TVA de 19% TVA;, respectiv.... iei.

Ne angajăm să menţinem această oferta valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) de zile, respectiv până la datfu-
de...................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fî acceptată oricând înainte d»*-
expirarea perioadei de valabilitate.

înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu ce! mai scăzut preţ dacă respectiva oferta nu satisface 
condiţiile din anunţul publicitar nr....... şi din caietul de sarcini aferent.

Data...............................

............................... (semnătură), în calitate de................................ , legal autorizat să semnez declaraţia
pentru şi în numele............................... (denumirea/numele operatorului)
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Formular CP - Centralizator de preţuri

Nr
crt PRODUS UM Cant. Preţ unitar 

fără TVA
Valoare fără 

TVA

1. HP LaserJet Pro 500 MFP 
M521DN (CE255X), Black buc

2. Konica-Minolta BizHub C227 
(TN-221 K/A8K3150), Black buc

3. Konica-Minolta BizHub C227 
(TN- 221C/A8K3450), Cvan buc 3

4. Konica-Minolta BizHub C227, 
(TN-221Y/ A8K3250), vellow buc 3

5. Konica-Minolta BizHub C227 
(TN-221M/ A8K3350), magenta buc 2

6.
HP Color LaserJet Enterprise Flow 
MFP M577 c (HP 508X CF361X), 
cvan

buc 2

7.
HP Color LaserJet Enterprise Flow 
MFP M577 c (HP 508X CF362X), 
vellow

buc 2

8.
HP Color LaserJet Enterprise Flow 
MFP M577 c (HP 508X CF363X), 
magenta

buc 2

TOTAL

Data...............................

............................... (semnătură), în calitate de.................................. legal autorizat sa semnez declaraţia
pentru şi în numele............................... (denumirea/numele operatorului)
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