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Necesități minim obligatorii
privind achiziţia de scaner duplex
I. INTRODUCERE
Necesitățile minim obligatorii fac parte integrantă din documentaţia de atribuire şi
constituie ansamblul cerinţelor minime şi obligatorii pe baza cărora se elaborează de către fiecare
ofertant propunerea tehnică și financiară.
II. OBIECTUL ACHIZIŢIEI PUBLICE
Este furnizarea de scaner duplex, necesar desfașurarii scanări documentelor întocmite de
personalul din Centrul Militar Județean Harghita în vedera păstrări și arhivări.
III. CARACTERISTICILE OBIECTULUI ACHIZIŢIEI

Scanere duplex: 2 (două) buc, cod CPV 38520000-6– Scanere
OBSERVAŢII OPŢIUNI FIRMĂ PRODUCĂTOARE
-Tip scanner
-Funcţionalităţi standard pentru
transmitere digitale
-Rezoluţie scanare, optimă
-Volum de lucru (zilnic)
-Adâncime biţi
-Niveluri de gri
-Tipuri support

-Alimentare cu coli
-Scanare în PC
-Până la 600 dpi
-Ciclu zilnic minim 2.500 de pagini
-24 biţi (extern), 48 biţi (intern)
-256
- Coli de hârtie
hârtie imprimată (laser şi cerneală), hârtie preperforată, cecuri
bancare, cărţi de vizită, facturi de transport, formulare
autocopiative, foi de suport din plastic pentru documente care se
deteriorează uşor,suporturi capsate anterior cu capsele
scoase,carduri de plastic (de până la 1,24 mm)

- Greutăţi suporturi imprimare ADF - 40 - 210 g/m2
- Format fişier scanat
Pentru text şi imagini: PDF, PDF/A, PDF criptat, JPEG, PNG,
BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, Text (.txt), Rich Text (.rtf)
şi PDF în care se pot face căutări
- Capacitatea alimentatorului
- Standard, 50 de coli
automat de documente
- Viteză de scanare din
- Până la 35 ppm/70 ipm
alimentatorul automat de documente
- Opţiuni de scanare (ADF)
- Duplex cu o singură trecere
- Dimensiune scanare (ADF),
- 216 x 3100 mm
- Versiune TWAIN
- Windows: TWAIN pe 32 şi 64 de biţi versiunea 2.1
- Conectivitate, standard
- USB 3.0
- wifi
- nu
- OCR
- da
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IV. VALOAREA ESTIMATĂ:
Valoarea estimată a achiziției este de 4201,68 lei fără TVA.
Costurile de livrare vor fi suportate de către furnizor.
V. CONDIŢII MINIMALE DE GARANŢIE

−
−
−

−
−

Perioada de garanţie a produselor va fi de minim 12 luni, începând cu data recepţiei efectuate
după livrarea acestora la sediul achizitorului;
Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, de orice plângere sau
reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie;
La primirea unei astfel de notificări furnizorul are obligaţia de a înlocui produsul în perioada
convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsul care în timpul perioadei de
garanţie înlocuiește pe cel defect beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la
data înlocuirii produsului. Perioada de înlocuire a echipamentelor este de 72 ore.
Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defecţiunea în termen de
20 zile calendaristice, achizitorul are dreptul de a pretinde ca despăgubire contravaloarea
produsului defect.
Produsele să fie noi.

VI. CONDIŢII DE LIVRARE
Termen de livrare: maxim 15 zile calendaristice de la data primirii comenzii.
Locația de livrare: sediul Centrului Militar Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Cetăţii nr.
1, județul Harghita.
VII. REDACTAREA OFERTEI
−
−
−
−

Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă;
Oferta va cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară;
Oferta se va redacta în limba română;
Valabilitatea ofertei trebuie să fie de minim 30 zile de la termenul limită de depunere.

VIII. Criterii de adjudecare:
Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta şi care are
prețul total cel mai scăzut în lei fără TVA.
Cu deosebit respect,
COMANDANTUL CENTRULUI MILITAR JUDEŢEAN HARGHITA
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