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Anunt privind Achizitia de Bunuri 

-Copiator- 

 

ASOCIATIA ALIANTA PENTRU LUPTA IMPOTRIVA ALCOOLISMULUI SI 

TOXICOMANIILOR, Acronim ALIAT, cu sediul social in loc: Bucuresti, str: C.F. Robescu nr. 4, 

Sector 3, Adresa aleasa de corespondenta: Str. Constantin Robescu nr. 4, Sector 3, Bucuresti, Tel: 

021.334.84.06, Fax: 021.334.84.06, e-mail:, office@aliatong.ro, Cod fiscal: 10855863, inscrisa la 

Registrul Asociatiilor si Fundatiilor grefa Judecatoriei Sector 4 cu nr.11/22.02.1993, cont IBAN: 

RO94OTPV230000389800RO02, deschis la Banca OTP BANK Suc.Panduri, organizeaza procedura 

de achizitie directa – cercetare a pietei, in vederea achizitiei a doua aparate de aer conditionat, in 

cadrul proiectului “Centru de incluziune sociala pentru persoanele dependente de alcool”. 

1. Data publicării anunţului: 25.09.2013 

2. Sursa de finanţare: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007 –2013, Axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale" Domeniul major de interventie 

6.2 "Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii", Contract de 

finantare: POSDRU/96/6.2/S/53577 din data de 22.12.2010. Proiectul are o valoare totala de 

7.118.220,00 Lei din care 91,40% finantare nerambursabila din Fondul Social European si 2,02% 

contributia eligibila a beneficiarului. 

3. Termenul limită de primire a ofertelor :  05.10.2013      ora:11.00 

4. Pentru stabilirea ofertei câştigătoare se va aplica criteriul PREŢUL CEL MAI MIC. 

5. Caietul de sarcini poate fi gasit mai jos 

6. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi achizitorul la datele mentionate in 

preambul. Persoane de contact: Bogdan Glodeanu, Roman Viorel. 
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CAIETUL DE SARCINI 
 
 

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare 
ofertant, propunerea tehnică. 
 
OBIECTUL ACHIZIŢIEI 
Încheierea unui contract de achizitie FEDR-copiator 

Cod CPV: 301900000, in conditiile prevazute in prezentul caiet de sarcini si a respectarii prevederilor 
din specificatia tehnica ce face parte din prezentul caiet de sarcini. 
 
SPECIFICAŢIE TEHNICĂ pentru copiator 
 
Copiere: Da  
Imprimare: Da  
Scanare: Da  
Functii: Imprimare, Copiere, Scanare   
Format: A3  
Tehnologie:Copiator  
Consumabile:  toner si cilindrii  
Memorie standard: Minim 160 GB + 2 GB + 1 GB memorie paginata  
Retea: Da  
Wireless: Da  
Scan-to-email: Da  
Scan-to-network: Da  
Volum minim (pag): 6250  
Accesorii incluse: init kit, nat kit, stand  
Accesorii optionale, Finisher, Colator, Capsator, Booklet maker 
 
Receptia Produselorse va efectua în condiţiile tehnice impuse de cerintele prezentului caiet de 
sarcini, a specificaţiilor tehnice anexate si de standardele în vigoare.Se va 
intocmi un proces verbal pentru receptia serviciilor. 
Cerinţele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate minimale pentru calificare. 
 

Manager proiect                       Responsabil financiar 

Glodeanu Bogdan                                                                                         Roman Stefan 

_______________                                                                                   ___________________                                                                                                                        
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