MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
Str. Dr. Leonte nr. 1-3, 050463, Bucureşti, ROMÂNIA
Tel: (401) 021 318 36 20, director (401) 021 318 36 19, fax (401) 021 312 34 26
e-mail: directie.generala @insp.gov.ro

Nr. 13605/13.10.2014

INVITAŢIE
PENTRU DEPUNERE OFERTĂ
ÎN VEDEREA APLICĂRII ACHIZITIEI DIRECTE DE
CARTUSE TONER SI CERNEALA INSP
INSTITUTUL NATIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, cu sediul în str. Dr. Leonte nr. 1-3,
Sector 5, Bucureşti, CUI: 26347241, intenţionează să achiziţioneze Cartuse toner si cerneala,
prin achizitie directa, cu impartire pe loturi.
Produsele se încadrează în următoarele coduri CPV: 30125100-2 si 30192113-6
Dacă sunteţi interesat, vă rugăm să depuneţi ofertă până la data de 21.10.2014, ora
11.00, la Institutul National de Sănătate Publică, prin fax 021.312.34.26 sau in plic la sediul INSP.
Oferta dvs va fi elaborată în Limba română.
Fiecare operator economic interesat poate depune oferta pentru unul, pentru mai multe
sau pentru toate loturile.
Ofertele financiare si tehnice vor fi depuse separat pentru fiecare lot, iar documentele de
calificare vor fi depuse doar intr-un singur exemplar, indiferent de numarul loturilor pentru care se
depune oferta.
Ofertantul va prezenta următoarele documente de calificare, a căror nedeţinere conduce
la respingerea ofertei şi anume:
-Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului unde isi are sediul
compania din care sa rezulte ca operatorul economic nu este in insolventa, eventualele sedii
secundare, numele administratorului, precum si celelalte activitati.
- Declaratie de neincadrare la art.180
- Declaratie de neincadrare la art.181
- Fisa de informatii generale
Propunerea financiară. Propunerea financiară va conţine pretul total al produselor/lot
fara TVA. Pe langa formularul nr. 3 , propunerea financiara va fi prezentata si detaliat,
indicandu-se preturile pentru fiecare produs in parte ( atat pret per UM cat si pretul aferent
cantitatii totale de bunuri de acelasi fel). Oferta care va depăşi plafonul estimat al pretului
total/lot fara TVA pentru fiecare lot in parte, va fi respinsă ca inacceptabilă. Pretul este ferm, in
lei.

Propunerea tehnică va conţine specificaţiile produselor oferite aşa cum sunt acestea
solicitate în caietul de sarcini anexat prezentei. Din cuprinsul propunerii tehnice, trebuie să
rezulte că ofertantul se angajează să îndeplinească, cu profesionalism, absolut toate cerinţele
din caietul de sarcini.
Oferta va trebui să fie valabilă 30 zile.
Criteriul de atribuire – pretul cel mai scazut pe fiecare lot in parte.
Produsele se vor livra la sediul fiecarei locatii in maxim 15 zile de la comanda
ferma/contractul incheiat.
Plata pentru aceste produse se va face în termen de 60 zile de la înregistrarea facturii la
Autoritatea Contractantă, dar nu mai devreme de
deschiderea finantarii de catre
Ordonatorul principal de credite – Ministerul Sanatatii, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare referitoare la platile efectuate de instituţiile publice.

Alăturat anexăm:
-

Model oferta financiara – formular nr 3
Model declaratie de neincadrare la art 180 si neincadrare la art 181
Model fisa informatii generale

Restul documentelor sunt fara format impus.
Cu speranţa că invitaţia noastră v-a trezit interesul şi veţi depune ofertă, vă mulţumim
anticipat.

p.DIRECTOR GENERAL
Dr. Alexandra Cucu

COORDONATOR ACHIZITII PUBLICE
Doina Obreja

Formular nr. 3
Operator Economic
..........................
(denumirea)
FORMULAR DE OFERTĂ (PROPUNERE FINANCIARA)
pentru atribuirea contractului

1.
Examinand
documentatia
de
atribuire,
subsemnatii.............................,
reprezentanti
ai
ofertantului
_________________________________________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si
cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam.............. (denumirea produselor) pentru suma de
.......................................lei platibilă după recepţia produselor respective, la care se adaugă TVA în valoare de
................................................lei (suma în litere şi în cifre) conform legii;
2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _______ zile, (durata in litere si cifre), respectiv pana la data de
___________________ (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
3 Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta
noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
4. Precizam ca:
|x| nu depunem oferta alternativa.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului
Numele şi prenumele semnatarului
Capacitate de semnătura

|_| depunem oferta alternativa.

.....................................................
.....................................................
.....................................................

Detalii despre ofertant
Numele ofertantului

.....................................................

Ţara de reşedinţă

.....................................................

Adresa

.....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)

.....................................................

Telefon / Fax

.....................................................

Data

.....................................................

Operator Economic
..........................
(denumirea)
DECLARATIE privind neincadrarea in art. 180 din OUG nr. 34/2006

DECLARATIE

Subsemnatul, .............. reprezentant imputernicit al ......................... (denumirea operatorului economic) in calitate
de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea
excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia
prevazuta la art. 180 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, cu modificarile si completarile
ulterioare, aprobata prin Legea nr. 337/2006, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei
instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de
bani.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care
dispun.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului
Numele şi prenumele semnatarului
Capacitate de semnătura

.....................................................
.....................................................
.....................................................

Detalii despre ofertant
Numele ofertantului
Ţara de reşedinţă
Adresa
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)
Telefon / Fax
Data

.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa 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 »
Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta declaraţie, în
cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de reprezentantul sau legal

Operator Economic
..........................
(denumirea)
DECLARATIE privind neincadrarea in art. 181
din O.U.G. 34/2006

DECLARATIE
Subsemnatul, ................................. reprezentant imputernicit al ............. (denumirea operatorului economic), in calitate de
candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se mentioneaza procedura) pentru
atribuirea contractului avand ca obiect Servicii de ...... (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii), codul CPV........, la data de ................
(zi/luna/an), organizata de ............ (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere ca nu ma aflu in vreuna din situatiile
prevazute la art. 181 lit. a) si c1) – e) 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, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata
prin Legea nr. 337/2006, respectiv:
a) ______________________(denumirea operatorului economic) nu am intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate
de judecatorul-sindic;
b) in ultimii 2 ani, am indeplinit integral obligatiile contractuale si nu am produs grave prejudicii beneficiarilor;
c) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus
atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.
d) nu sunt in situatia in care sa prezint informatii false sau sa nu prezint informatiile solicitate de catre autoritatea
contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta
are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei
penale privind falsul in declaratii.
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului
Numele şi prenumele semnatarului
Capacitate de semnătura

.....................................................
.....................................................
.....................................................

Detalii despre ofertant
Numele ofertantului

.....................................................

Ţara de reşedinţă

.....................................................

Adresa

.....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)

.....................................................

Telefon / Fax

.....................................................

Data

.....................................................

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa 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 »
Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de
către fiecare membru în parte, semnata de reprezentantul sau legal.

Ofertant
.....................................
(denumirea/numele)
INFORMATII GENERALE
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Denumirea/numele:
Codul fiscal:
Adresa sediului central:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Cont Trezorerie:
Certificatul de inmatriculare/inregistrare:
Activitati CAEN pentru care exista autorizare ………………. (se va preciza codul CAEN corespondent obiectului acordului-cadru)
Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Cifra de afaceri in domeniul de activitate specific obiectului contractului

Anul

Valoare
Moneda

Curs de schimb

Echivalent LEI

2010

2011

2012

Media cifrei de afaceri

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului
Numele şi prenumele semnatarului
Capacitate de semnătura

.....................................................
.....................................................
.....................................................

Detalii despre ofertant
Numele ofertantului

.....................................................

Ţara de reşedinţă

.....................................................

Adresa

.....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)

.....................................................

Telefon / Fax

.....................................................

Data

.....................................................

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa 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 »
Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de
către fiecare membru în parte, semnata de reprezentantul sau legal.

CAIETUL DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din invitatia de procedura interna pentru atribuirea
contractului şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare
ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice.
Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.
În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini,
va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea
unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse
inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini va fi declarată ofertă neconformă şi va fi
respinsă.
OBIECTUL CONTRACTULUI: achiziţie Cartuse toner si cerneala INSP.

Cararteristici tehnice si de calitate :
1. Produsele livrate vor fi noi, originale sau echivalent, din productia curenta, de ultima
generatie. Produsele nu vor contine parti sau componente ale unor consumabile folosite
anterior si vor fi corespunzatoare echipamentului pentru care sunt solicitate.
2. Perioada de garantie a produselor va fi de minim 12 luni din momentul livrarii.

3. In cazul ofertarii unor produse echivalente, ofertantii vor prezenta in
copie certificate sau alte documente care sa ateste conformitatea
fiecaruia dintre produsele ofertate, din care sa rezulte ca produsele
echivalente pot fi folosite fara nici un fel de restrictie de ordin tehnic
sau de calitate a imprimarii pe echipamentele respective.
4. Ofertantii vor prezenta fise tehnice de securitate pentru toate produsele ofertate, elaborate
in conformitate cu SR ISO 11014/2009 menit sa asigure functionarea echipamentelor in
conditiile tehnice prescrise de producator si sa elimine riscul datorat unui agent chimic
periculos pentru angajati.
5. Ofertantii au obligatia de a face dovada conformitatii fiecarui produs ofertat prin
prezentarea “Certificatului de calitate si conformitate” sau “Declaratia de
conformitate” la care se anexeaza copie a documentelor de conformitate emise de catre
producator.
6. Daca se constata ca produsele livrate sunt necorespunzatoare calitativ, sunt defecte sau
prezinta vicii de fabricatie, vor fi inlocuite in termen de 72 ore de la data notificarii
transmise de beneficiar, pe cheltuiala operatorului economic.
7. In cazul in care calitatea printarii nu este corespunzatoare (ex: prezinta caractere neclare,
linii orizontale albe peste caractere, linii orizontale de cerneala intinsa peste caractere sau

culori sterse sau necorespunzatoare) operatorul economic va inlocui in termen de 72 ore
de la notificare produsele ce prezinta probleme cu produse de calitate corespunzatoare.
8. In cazul in care nu se poate printa cu produsele furnizate, imprimanta nerecunoscand
cartusul respectiv, operatorul economic va inlocui in termen de 72 ore de la notificare
produsul cu unul nou.
9. Aparitia oricaror defectiuni la imprimante datorate utilizarii produselor echivalente va fi
notificata operatorului economic de catre beneficiar. Operatorul economic se va prezenta
la sediul beneficiarului pentru remedierea sau corectarea defectiunilor aparute la
imprimante in termen de 24 ore de la primirea notificarii. Daca defectiunile aparute la
imprimante nu pot fi reparate pe loc, operatorul le va prelua pentru diagnoza si reparatie la
un centru de service autorizat de producatorul imprimantelor. Furnizorul va suporta toate
costurile pentru diagnosticarea defectelor aparute la imprimante, ca urmare a utilizarii
produselor echivante precum si reparatia imprimantelor respective.
10. In cazul in care defectiunile la imprimante nu sunt remediate in 72 ore de la notifcare,
operatorul economic va asigura in termen de 24 ore de la expirarea celor 72 ore, pe
cheltuiala sa imprimante cu configuratii similare ale imprimantelor defectate si cu cel putin
aceleasi performante tehnice.
.

CRSP TG. MURES
LOT 1 - Cartuse originale
Nr.
Crt.

Denumire
imprimantă, copiator, fax

Cod produs

Imprimantă InkJet Hp 5150
1.

cartuș
original
HP57
C6657AE

Caracteristici
-

cartuş de imprimare
inkjet HP 57 tricolor
capacitate mare 500
pagini

Cantitate
totală
1

Valoare estimata lot 1 : 150 lei fără TVA
Sursa de finantare: Venituri proprii

CRSP SIBIU
LOT 2 - Cartuse originale
Nr.
crt
1

Denumire
Cod
imprimantă/copiator/fax
cartuș
Multifunctional Toshiba eT-FC28EM
Studio 2330C
(original)
2
Multifunctional Toshiba eT-FC28EY
Studio 2330C
(original)
Valoare estimata lot 2 : 967 lei fara TVA
Produsul de la poziția 1 se va factura din accize PN V 1

Caracteristici
Capacitate 24000
pagini
Capacitate 24000
pagini

Cantitate
totală buc.
1
1

Produsul de la poziția 2 se va factura din accize PN V 3

CRSP IASI
LOT 3 - Cartuse originale
Nr.
Crt.
1.

Denumire
imprimantă/copiator/fax
CANON LBP 5000 set cartuse
originale (OM)

2.

Canon Pixma MP 160
cartus original (OM)

Cod cartuş

CRG 707
Y/C/M
PG-40

3.
CANON LBP
original (OM)
4.

5.

6.

7.

8.

9.

5000

cartus

HP Deskjet 5940/6940
cartus original (OM)
CANON MF i-Sensys 4010/4140
cartus original (OM)

CRG 707B
339

FX10

HP Deskjet 5940/6940
cartus original (OM)

339

Canon Pixma MP 160
cartus original (OM)

PG-40

HP Deskjet 5940
cartus original (OM)
Canon Pixma MP 160
cartus original (OM)

339

PG-40

Caracteristici
Set culori Y/C/M
Fiecare cartus de
capacitate pt
2000pagini
Tip: Laser
Culoare: negru
Capacitate minim
300 pagini
Tip: InkJet
Culoare: negru
Capacitate: 130g
(2500pagini)
Tip: Toner
Culoare: negru
Capacitate: 21 ml
Tip:Inkjet
Culoare: negru
Capacitate: 110 g
(2000 pagini)
Culoare: negru
Capacitate: 21 ml
Tip:Inkjet
Culoare: negru
Capacitate minim
300 pagini
Tip: InkJet
Culoare: negru
Capacitate: 21 ml
Tip:Inkjet
Culoare: negru
Capacitate minim
300 pagini
Tip: InkJet

Cantitate
totală

1

1

1

1

3

5

3

5

3

Valoare estimata lot 3: 3.224 lei fără TVA.
Produsele de la pozitiile: 1 - 2 – total estimat : 806 lei fara TVA, se vor factura din: PN I.2.
Produsele de la pozitiile : 3 - 5 - total estimat : 806 lei fara TVA, se vor factura din: PN I.5
Produsele de la pozitiile : 6 – 7 – total estimat: 806 lei fara TVA, se vor factura din: PN V.1

Produsele de la pozitiile: 8 - 9 – total estimata: 806 lei fara TVA, se vor factura din: PN V.3.

LOT 4 - Cartuşe echivalente
Nr.
Crt.
1.

2.

3.

4.

5.

Denumire
imprimantă/copiator/fax
LEXMARK E360

HP Laser P1005

MF

E260x22G

CB 435A35A

HP color LaserJet CM1312
nfi MFP
cartus original
CANON
4010/4140

Cod cartuş

i-Sensys

CB540A

FX10

HP laserJet 1300n
Q2613A

6.
HP 49A LaserJet Q 5949A
cartus original
7.

Copiator CANON IR 2016Xerox

Q5949A

C-EXV14

Caracteristici

Cantitate
totală

Culoare: negru
Capacitate: 9000 pg
Tip:Toner
Culoare: negru
Capacitate: 130g
(2500pagini)
Tip: Toner
Culoare: negru
Capacitate: 130g
(2500pagini)
Tip: Toner
Culoare: negru
Capacitate: 110 g (2000
pagini)
Culoare: negru
Capacitate: 130g
(2500pagini)
Tip: Toner
Culoare: negru
Capacitate: 130g
(2500pagini)
Tip: Toner
Culoare: negru
Capacitate: min 8000
pagini

1

10

8

3

2

1

2

Valoare estimata lot 4: 2.419 lei fără TVA.
Sursa de finantare: PN II

CRSP CLUJ
LOT 5 - Cartuşe compatibile
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.

IMPRIMANTA
Canon I-SENSYS MF 4010
Canon I-SENSYS MF 4150
CANON LBP 2900
HP Laser Jet 1020

COD CARTUS
FX 10
FX10
Q2612A
Cartridge EP-22; cod

CAPACITATENr. Copii
2000
2000
2000
2500

BUC
2
1
1
1

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

HP Laser Jet 1010
Lexmark X215
Lexmark E332n
Laser Jet 1022
Cartus HP Deskjet 1280
Cartus HP Deskjet 1280
Multifunctionala Gestetner
Aficio MP 2000
Impr Canon Lasershot
LBP1120
Impr/Copiator CanonPCD340
HP LASER JET 2600n

1550A003[BA]
Q2612A
18S0090
12A8400
Q2612A
C6578D
51645 color

2500
3000
2500
2500
2500
2000

Toner 1230 D

3000

CB436A
Cartridge T; cod
7833A002[AA]
Q6000A,
Q6001A
Q6002A
Q6003A

2000
2500

1
1
2
1
2
2
1
1
1

13.
14.
2000
1
15.
2000
1
16.
2000
1
17.
2000
1
Valoare estimata lot 5 : 1.727 lei fara TVA
Produsele de la pozitiile : 1-10 – total estimat: 944 lei fara TVA , se vor factura din: PN II
Produsele de la pozitiile: 11-17 – total estimat : 783 lei fara TVA , se vor factura din: PN V .3

CRSP TIMISOARA
LOT 6 – Cartuşe compatibile
Nr.
Crt.
1.
2.
3.

Denumire
Cod cartuş
imprimantă/copiator/fax
Imprimantă CANON
PG40
PRIXMA iP1900 – tip inkjet
Imprimantă LaserJet
34016HE
LEXMARK
E 332n
Multifuncţionala SAMSUNG SCXSCX-4100 D3
4100D3
EP 27

7

Multifuncţional Canon
MF3110+MF3220 Laser Jet
Multifuncţional
HP LaserJet 1005 MFP
Multifuncţional
HP LaserJet 1536 dnf
MFP
Imprimanta Lexmark Z12

8

Imprimanta Lexmark Z12

17G0060

4
5
6

Q2612A
CE278AD
/78A
17G0050E

Caracteristici
cartus cerneala, culoare
negru , numar de pagini 219
toner , culoare - negru
numar pagini-6000
toner , culoare - negru
numar pagini-3000

Cantitate
totală
2 bucati
1 bucata
1 bucata

Cartuş toner negru pentru
2500 pagini
Cartuş toner negru pentru
2000 pagini
Toner negru pentru
2100 pagini

3 bucati

Cartuş cerneală negru pentru
imprimantă
Cartuş cerneală color pentru

1 bucata

3 bucati
1 bucata

1 bucata

imprimantă
9

Imprimanta Lexmark Z645

10N0016

Cartuş cerneală negru pt.
Imprimantă

1 bucata

10

Imprimanta Lexmark Z645

10N0026

1 bucata

11

Multifuncţional
SAMSUNG SCX-4100 D3

SCX4100D3

Cartuş cerneală color pentru
imprimantă
Cartuş toner negru pentru
3000 pagini

12

Multifunctional
HP LaserJet M1120-MFP
Multifunctional HP Laser
Jet M1120 MFP
Imprimanta HP Laser Jet
P1006

13
14

15

16
17

18

19

20
21

Cartuş toner negru pentru
2000 pagini
CB 436A
Negru, Cartus toner aprox
2000 pag acoperire 5%.
CB435A/CB Cartus toner negru, Nr.
436A/CE285 pagini 2500 pag
A
HP Laser Jet 1320
Q5949X
Cartus toner negru
(HP49X)
Nr. pagini 6000, la 5%
acoperire
Multifunctional Laser Base
EP27
Cartus toner negru, Nr. pagini
Canon MF 3220 Laser Jet
2500 pag.
Multifuncţionala SAMSUNG SCXtoner, culoare – negru, Nr.
SCX-4100 D3
4100D3
pagini -3000
CB 436A

Imprimanta HP Laser Jet
P1006

CB435A/CB Cartus toner negru, Nr.
436A/CE285 pagini 2500 pag
A
HP Laser Jet 1320
Q5949X
Cartus toner negru
(HP49X)
Nr. pagini 6000, la 5%
acoperire
Multifunctional Laser Base
EP27
Cartus toner negru, Nr. pagini
Canon MF 3220 Laser Jet
2500 pag.
Multifuncţionala SAMSUNG
SCXtoner, culoare – negru, Nr.
SCX-4100 D3
4100D3
pagini -3000

Valoare estimata lot 6 : 1.792 Lei fără TVA
Produsele de la poziţiile 1- 3 se vor factura separat din Accize PN. II.
Produsele de la poziţia 4 - 6 se va factura separat din Accize PN V. 1
Produsele de la poziţiile 7 - 12 se vor factura separat din Accize PN V. 3
Produsele de la poziţiile 13 - 17 se va factura separat din Accize PN I.2
Produsele de la poziţiile 18 - 21 se va factura separat din Accize PN I.5

LOT 7 - Cartuşe originale

1 bucata

1 bucata
2 buc
2 buc.

2 buc.

3 buc.
2 buc.

1 buc.

1 buc.

2 buc.
2 buc.

Nr.
Crt.
1
2

3
4

5
6
7

8.
9.

Denumire
imprimantă/copiator/fax
Multifuncţionala Canon
LaseBase
MF 3110
Imprimantă Duplex I
Sensys Laser CANON LBP
3310
Imprimantă
HP
Laser
Duplex 2015 DN
Imprimantă HP Deskjet
3745

Cod cartuş
EP 27

Caracteristici
toner, original, culoare negru, numar pagini - 2500
toner, original, culoare - negru
, numar pagini-3000

CRG-715

Q7553A

Cantitate
totală
1 bucata
1 bucata

toner, original, culoare - negru
, numar pagini-3000
cartus cernela, culoare negru , numar pagini-220

1 bucata

Multifunctionala CANON I- EP 27
Sensys MF 3220
Imprimanta Canon Lase
EP 27
Base MF 3240
Imprimantă
CANON CL-41
PRIXMA iP1900 – tip inkjet

toner, original, culoare negru, numar pagini - 2500
toner, original, culoare negru, numar pagini - 2500
Cartuş cerneala, culoare color, numar pagini-802

1 bucata

Imprimanta HP Laser Jet
1300n
Copiator Canon NP 7161

Negru, Cartus toner HP13A
aprox 2500pag acoperire 5%
Negru, Toner pt.30.000pag
acoperire 5%

1
bucata
1 bucata

HP27

Q2613A
C-EXV6

1 bucata

1 bucata
1 bucata

Valoare estimata lot 7: 1.693 Lei fără TVA
Produsele de la poziţiile 1- 7 se vor factura separat din Accize PN. II
Produsele de la poziţiile 8 - 9 se vor factura separat din Accize PN. I.2

INSP
LOT 8 - Cartuşe originale
Nr.
Crt

1

DENUMIRE / DESCRIERE
PRODUS
Multifunctional Canon.Pixma
MP 250

COD CARTUS
ORIGINAL

CARACTERISTICI

CANT.

PG 512

Culoare: Negru.Capacitate
(pagini): 400

1

CL 513

Culoare: Color.Capacitate
(pagini): 400

2

2

3

2

HP Laserjet 1010

Q2612A

Culoare: Negru.Tehnologie
de imprimare:
Laser.Capacitate (pagini):
aproximativ 2 100

3

HP Laserjet 1536dnf MFP

HP 78A
CE278A

Culoare Negru

4

HP Laserjet

5

HP 2610

HP 85 A
CE 285A
HP 343 CE
HP 339 CE

Culoare Negru 1600 pag.

3

color
negru

1
1

Valoare estimata lot 8: 2.404 lei fara TVA
Sursa de finantare: PN II

LOT 9 - Cartuşe originale
Nr.
Crt.

Denumire
imprimanta/copiator/fax

Cod cartus

1.

Imprimanta HP laser jet 1536dnf

2.
3.

Xerox Phaser 7400
Xerox Phaser 7400

CE 278 A
oem
108R00650 oem
106R01080 oem

4.

Fax Canon JX 500

PG 50
oem

Caracteristici

cartus toner negru,
2100 pagini
Imaging Unit black
Cartus toner negru,
15.000 pagini
Cartus cerneala
neagra, 50 ml, 510
pagini

Cantitate
totala
(buc)
3
1
1
2

Valoare estimata lot 9: 2.550 lei fara TVA
Sursa de finantare : Buget de stat

LOT 10 - Cartuşe originale
Nr.
Denumire
Crt.
imprimanta/copiator/fax
1.
Imprimanta Xerox WorkCentre
3550

Cod cartus

Cartus XEROX
106R01531
Negru
Valoare estimata lot 10: 2.128 lei fara TVA
Sursa de finantare : PN I. 2.

Caracteristici
3500 pag la 5%
acoperire

Cantitate
totala
4

LOT 11 - Cartuşe originale
Nr.
Crt.
1
2

Denumire
imprimanta/copiator/fax
Fax Canon
Imprimanta HP color Laserjet
CM 2320fxi MFP

Cod cartus

Caracteristici

Cartus FX 3

2700 pag la 5%
acoperire
2500 pag la 5%
acoperire
2500 pag la 5%

Cartus negru
CC530A
Cartus albastru

Cantitate
totala
6
2
2

CC531A
Valoare estimata lot 11: 3.650 lei fara TVA
Sursa de finantare : PN I. 1.

acoperire

LOT 12 - Cartuşe compatibile
Nr.
Crt.
1

Denumire
imprimanta/copiator/fax
Imprimanta HP

Cod cartus

Caracteristici

Cartus Q2612

2500 pag la 5%
acoperire
2500 pag la 5%
acoperire
2500 pag la 5%
acoperire

Cartus C285A
2

Fax Canon

Cartus T - L380S

Cantitate
totala
4
2
3

Valoare estimata lot 12: 1.025 lei fara TVA
Sursa de finantare : PN I. 1

LOT 13 - Cartuşe originale
Nr. Denumire
Crt. imprimanta/copiator/fax
1.

Imprimanta HP laserjet P1005

2.

Imprimanta HP laserjet
1018
Imprimanta HP Laserjet M 1522
nf
Imprimanta HP laserjet PRO
M1536 DNF

3.
4

Cod cartus
original
CB435A
(HP 35A)
Q2612A
(HP 12A)
CB436A
(HP 36A)
CE278A
HP 78 A

Caracteristici

Toner negru
1500 pagini
Toner negru
2000 pagini
Toner negru
2000 pagini
Toner negru
2100 pagini

Cantitate
totala
(buc)
3
3
1
3

Valoare estimata lot 13: 2.604 lei fara TVA
Sursa de finantare : PN IV.1

LOT 14 - Cartuşe originale
Nr. Denumire
Crt. imprimanta/copiator/fax
1.

Imprimanta HP deskjet 930

2.

Imprimanta HP laserjet 1536 dnf

Cod cartus
original

Caracteristici

45

Toner negru

Cantitate
totala
(buc)
1

78A

Toner negru

1

MFP
3.

Imprimanta Epson FX 2190

S015327

Toner negru

1

Valoare estimata lot 14: 483 lei fara TVA
Sursa de finantare: PN V. 3

CRSP BUCURESTI
LOT 15 – Cartuse echivalente
Nr.
Crt.

Denumire
imprimanta/copiator
/fax

Cod cartus

Caracteristici

Cantitate
totala
(buc)

013R00625

Xerox toner OR-013R00625

4 buc

1

Work Centre (xerox)
3119
HP Laserjet M 1522
nf

CB 436 A

HP cartus toner HP 36 A/ CB 436 A

6 buc

2

CB 540 A

Hp toner blanck OR-CB 540 A

2 buc

3

HP Color Laserjet
CP 1215

4

HP Laserjet P 1005

CB 435 A

Cartus toner HP 35A/ CB 435 A

5 buc

5
6

HP Laserjet 1018
Multifunctionala
CANON IR 1018

Q 2612 A
HP cartus toner Q 2612 A/ HP 12 A
Toner C-EXV 18 capacitate 8400 pagini 5%
8,4K 430 G
acoperire
pentru iR1018

5 buc
1 buc

7

HP Deskjet 3745
HP Deskjet 3745

9

HP Laserjet 1012

Inkjet cu cerneala pentru 240 pg.
acoperire 5% (8 ml)
Inkjet cu cerneala pentru 220 pg.
acoperire 5% (10 ml)
Laser cu toner pentru 2000 pg.
acoperire 5%

1buc

8

10

Lexmark T 430
Lexmark X 1190

Laser cu toner pentru 6000 pg.
tehnologie laser acoperire 5%
Inkjet cu cerneala pentru 205 pg.
acoperire 5%
Pentru 2000 coli

1buc

11

HP 28 (color
8728 AE)
HP 27 (negru
8727 AE)
HP 12 A
(negru Q 2612
A)
Lexmark 12 A
8420 (negru)
Lexmark 16 (17)
(negru)
Q2612A-12A

12

Imprimanta
HPLaser Jet 1018
Valoare estimata lot 15 : 2.734 lei fara T.V.A

1buc
1buc

1buc
2 buc

Produsele de la pozitia
Produsele de la pozitia
Produsele de la pozitia
Produsele de la pozitia

1- 5 – total estimat: 1.662 lei fara TVA, se vor factura din : PN I.5
6 - total estimat: 105 lei fara TVA, se vor factura din: PN II
7 – 11 - total estimat : 806 lei fara TVA, se vor factura din: PN V.1
12 - total estimat : 161 lei fara TVA, se vor factura din: PN V.3

LOT 16 – Cartuse originale
Nr.
Crt.

1

2

3
4

Denumire
imprimanta/copiator
/fax

HP Laserjet 1300
Multifunctional HP
LaserJet
1536 dnf MFP
Toner fax Cannon
L380S/L390
Cartridge
Multifunctionala
CANON IR 1018

Cod cartus

Toner HP
Q2613A,ORIGINA
L
Toner HP
CE278A(78A)
negru,ORIGINAL
L380S/L390
Cartridge T,
ORIGINAL
Toner C-EXV 18
8,4K 430 G pentru
iR1018

5

HP Laser Jet 1018

6

Imprimanta HP
HP 300 negru
DeskJet
D-1660
Imprimanta HP 3845c 15(C66150D)

7

Q2612 A

8

Imprimanta HP
deskjet 3845

27(8727AE)

9

Imprimanta HP
deskjet 3845
Lexmark E 332n

28(c8728AE)

10

12 A 8400

Caracteristici

Cantitate
totala
(buc)

Negru;2800 pagini;
5% acoperire

2 buc

greutate:1,123kg
pt.2100 pagin

9 buc

greutate:1,123kg
pt.3500 pagini
capacitate 8400 pagini 5%
acoperire

cartus toner negru, 2000 de
pagini
cartus culoare neagra, 20 ml,
200 pagini
Cartus cerneala neagra,495
pagini,25ml
Cartus cerneala
neagra,220pagini,
10ml
Cartus cerneala color,240
pagini,8ml
Cartus toner imprimanta
Lexmark
negru (black), original

Valoare estimata lot 16: 5.477 lei fara T.V.A
Produsele de la pozitia 1- 3 – total estimat: 3.980 lei fara TVA, se vor factura din PN I.5
Produsele de la pozitia 4 – 10 – total estimat: 1.497 lei fara TVA, se vor factura din PN II

2 buc
1 buc

1 buc
2 buc

1buc
1buc

1buc
3 buc

Locul de livrare al produselor:
Produsele de la lotul 1 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Targu
Mures, Str. Gh.Marinescu, nr. 40, Targu Mures; persoana de contact – d-na Popovici Erika, tel:
0365.424413;
Produsele de la lotul 2 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Sibiu, Str.
Luptei, nr. 21, Sibiu; persoana de contact – d-na Mihaela Moldovan, tel: 0269.212976
Produsele de la loturile 3 - 4 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Iasi,
Str. Victor Babes, nr. 14, Iasi; persoana de contact – d-na Rusu Lidia, tel: 0232.410512
Produsele de la loturile 5 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Cluj
Str. L Pasteur, nr. 6, Cluj Napoca; persoana de contact – d-l Timar Domnosie, tel: 0264.594253;
Produsele de la loturile 6 - 7 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica
Timisoara, B-dul Victor Babes, nr. 16, Timisoara; persoana de contact – d-l Chiselita Mircea, tel:
0256.492101
Produsele de la loturile 8 - 16 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica
Bucuresti, Str. Dr.Leonte, nr. 1-3, Bucuresti; persoana de contact Valeanu Maria –, tel:
021.3183620 int 123

