
Biblioteca Judeţeană „G.T.Kirileanu” Neamţ 
B-dul Republicii, nr.15, Piatra Neamţ, 610005 
Tel: 0233/210.379,0333/401.170 Fax: 0233/211.524 
E-mail: conta bib@vahoo.com 
C.U.I. 2613397 
Nr. 3726/13.12.2022

Persoana juridică achizitoare, Biblioteca Judeţeană „G.T.Kirileanu” Neamţ, cu sediul în Piatra Neamţ, 
Bd.Republicii, nr.l5A, 610005, jud.Neamţ, C.I.F.2613397, IBAN R064 TREZ 24A6 7030 2200 530X 
deschis la Trezoreria Mun.Piatra Neamţ,telefon 0233/210.379, 0333/401.170, fax 0233/211.524, e- 
mail: bib gtk neamt@vahoo.com. conta bib@vahoo.com . reprezentată prin Mihaela MEREUŢĂ în 
calitate de Manager, în conformitate cu prevederile art.7 alin.(5) din Legea 98/ 19 mai 2016 privind 
achiziţiile publice - furnizare de produse şi art. 43, alin.(3), lit.b) din H.G.395/2016 vă solicită ofertă de 
preţ - cf. caiet sarcini nr.3711/12.12.2022, caiet sarcini 3710/12.12.2022 şi caiet sarcini nr.3709/ 
12.12.2022 pentru :
Laptop cu OS Win. 10 preinstalat -  2 buc.; Ecran plat (monitor PC) -  3 buc.; Multifuncţional laser 
monocrom -  2 buc.;
CPV: 30213100-6 Computere portabile=4200.00;
CPV: 30231310-3 Ecrane plate=1698.00 
CPV: 30232110-8 Imprimante laser=2520.00 
Valoarea estimată: 8418.00 lei; 10017.42 lei valoare cu TVA 
Sursa de finanţare: Buget Local;
Achiziţia conform legii: Achiziţie directă art.7 alin.(5) din Legea 98/2016;
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut;
Termen de valabilitate a ofertei: 15 zile; termen de livrare 1 zile de la atribuire SEAP/semnare 
contract
Se va încheia contract de furnizare produse, plata prin OPME după recepţia cantitativă şi calitativă. 
Oferta se poate depune personal la sediul instituţiei, transmite pe fax sau e-mail până în data de 
16.12.2022,orele 12.00. Oferta va fi valabilă pe o perioada de 15 zile; propunerea financiară (valoarea 
totală a produselor va fi postată în catalogul electronic disponibil la adresa https://sicap-prod.e:. 
licitatie.ro, în cel mult l(una) zi lucrătoare de la data primirii comunicării privind rezultatul 
procedurii/evaluării ofertei, iar atribuirea se va realiza prin intermediul SEAP.
Preţul va fi exprimat în lei fară TVA/cu TVA.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei, persoană de contact, Liliana Zodieru - telefon 
0333/401.170; Agache Costachi, Dănilă Bogdan telefon 0233/210379, interior 104.

Anunţ intenţie - Solicitare ofertă de preţ pentru achiziţie directă

Achiziţii Publice 
Liliana ZODIERU

mailto:bib@vahoo.com
mailto:neamt@vahoo.com
mailto:bib@vahoo.com
https://sicap-prod.e




NrM tm  isL&fysuLBiblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” Neamţ
APROBAT,

CAIET DE 
pentru achiziţia publică de laptop

ereuţă

Prezentul Caiet de sarcini conţine specificaţii tehnice şi constituie ansamblul 
cerinţelor minimale pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea 
tehnico- financiară pe baza referatelor de necesitate nr. 3854/06.12.2022 şi 
3304/07.11.2022. Criteriul de evaluare a ofertelor va fî preţul cel mai scăzut.

Date generale
Furnizare de produse: Achiziţionare laptop 
Beneficiar: Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” Neamţ 
Obiectul contractului: Achiziţionare laptop

30213100-6, computere portabile

1. Obiectul procedurii de achiziţie publică
Achiziţionare laptop necesar pentru buna desfăşurare a activităţilor în Biroul 

Colecţii Speciale fond documentar „G.T. Kirileanu” şi Birou Director.

Nr. crt. Denumire produs Nr. bucăţi Valoare estimată 
(lei fără TVA)/buc Valoare totală Preţ total 

(Iei cu TVA)

1. Laptop
OS vX/w./c?

2 2100 4200 4998

2. Oferta
2.1 Condiţii generale de ofertare
Oferta va fi prezentată în limba română şi va conţine:
1. Oferta financiară prin care se va prezenta valoarea totală şi preţul
2. Oferta tehnică ce va conţine marca, tipul şi caracteristicile complete ale fiecărui 

echipament
3. Termenul de garanţie
4. Cerinţele generale şi termenul de livrare
5. Termenul de valabilitate al ofertei
Preţurile vor fi finale şi vor cuprinde toate taxele (cheltuieli de transport, cheltuieli de 

depozitare sau alte taxe ocazionate de livrarea sau furnizarea acestora, alte costuri). Preţurile şi 
valoarea totală vor fi exprimate in lei, vor fi ferme, nu se vor majora ulterior şi vor fi valabile 
până la realizarea integrală a contractului. Pentru a evalua şi compara cât mai corect ofertele 
depuse, persoana juridică achizitoare poate cere ofertantului clarificări la oferta sa. Atât cererea 
de clarificare cât şi răspunsurile vor fî formulate în scris, neadmiţându-se nicio modificare a 
preţului sau conţinutului ofertei cu excepţia cazurilor în care se solicită corecţia erorilor de

Cod CPV:



calcul sau a erorilor materiale descoperite de Comisia de Evaluare în cursul examinării 
ofertelor.

Ofertele financiare ce vor depăşi valoarea pragului estimat, pentru fiecare produs, vor fi 
respinse.

Oferta evaluată ca necorespunzătoare este respinsă de către persoana juridică achizitoare 
şi nici nu poate deveni corespunzătoare prin corectarea acesteia, ulterior.

2.2. Certificarea calitătii
Ofertanţii vor prezenta certificat de atestare a calităţii echipamentelor.

2.3. Perioada de garanţie
Perioada de garanţie, începând de la data recepţiei calitative va fi garanţia oferită de 

producător, nu mai puţin de 24 de luni. Garanţia echipamentelor livrate cade în răspunderea 
vânzătorului pe toată perioada de garanţie definită în ofertă. Perioada de garanţie se majorează 
cu timpul de nefuncţionare al echipamentelor în intervalul de reparare al acestora. în cazul în 
care una din componente va fi înlocuită cu alta nouă, aceasta va beneficia de un nou termen de 
garanţie. Toate acestea vor fi respectate în ofertă.

Contractantul va trebui să asigure garanţia de bună funcţionare, calitatea şi 
performanţele bunurilor oferite pentru perioada de garanţie. Perioada de garanţie începe din 
momentul recepţiei finale.

Se va menţiona adresa unităţii care poate asigura service-ul autorizat pentru 
echipamente.

2.4. Cerinţe generale şi termene de livrare
Termenul de livrare maxim al echipamentelor este de 14 de zile calendaristice de la data 

semnării contractului de furnizare de produse.
Conform prevederilor Legii nr.139 din 17 mai 2022 pentru aprobarea Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea 
sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România 
care devine obligatorie în relaţia B2G (facturare către instituţii publice). Agenţii economici 
care sunt parte la un contract de achiziţie publică sunt obligaţi, începând cu 1 iulie, să emită 

facturi electronice şi să le transmită prin sistemul naţional privind factura electronică RO e- 
Factura.

2.4.1. Condiţii de recepţie
Recepţia se va face în două etape, astfel:
1. recepţia cantitativă, la livrarea fizică a echipamentelor, în prezenţa furnizorului;
2. recepţia calitativă, după verificarea echipamentelor primite de la furnizor, în prezenţa 

acestuia.
Cele două operaţiuni de recepţie vor fi consemnate prin proces verbal. Data punerii în 

funcţiune a echipamentului, consemnată în procesul verbal, va fi adusă la cunoştinţa 
furnizorului de echipament.

Caracteristici



Laptop CPU: I3-1115G4
Display: 15.6 INCH, rezoluţie 1920X1080
RAM 8Gb DDR4
SSD 256GB
Placă video integrată: VGA CARD INTEL UHD GRAPHICS
Ieşiri: lxHDMI, 3xUSB 2.0, lxUSB tip C, lxSTEREO JACK 3.5MM
Wireless Lan, Bluetooth,| Webcam
Licenţă sistem operare: Windows 10 Home OEM

Garanţie si servicii 
în perioada de 
garanţie

- furnizorul va face dovada că deţine dreptul din partea 
producătorului de a comercializa produsele sale;
- furnizorul, în condiţiile legii, va prezenta, la livrare, 
împreună cu factura, următoarele:
i)certificat de garanţie de la producător/ distribuitor/ 
furnizor,
ii)certificatul de origine,
iii)certificate de calitate/ conformitate,
iv)rezultatele testelor de conformitate cu specificaţiile 
Caietului de Sarcini şi specificaţiile producătorului 
produselor, vizate de comisia de recepţie a beneficiarului;
- garanţia produselor livrate va fi asigurata de către 
producător/ distribuitor/ furnizor direct, având in vedere 
prevederile Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor 
si garanţiile asociate acestora precum si prevederile 
prezentului Caiet de Sarcini;
- distribuitorul/ furnizorul va face dovada că este autorizat 
de către producător să furnizeze serviciile de garanţie 
menţionate, prezentând în detaliu lista unităţilor autorizate 
pentru service;
- garanţia oferită va fi pentru o perioada de minim 12 de 
luni, garanţia începând din momentul recepţiei finale;
- garanţia va fi asigurată la sediul beneficiarului (on-site), 
cu acoperire de tip 96 ore pentru toate produselor, 
perifericele şi accesoriile acestora în conformitate cu 
caietul de sarcini;
în cazul în care produsele necesită înlocuire în perioada de 
garanţie ca urmare a defectării sau funcţionarii neconforme 
cu cerinţele specificate în prezentul Caiet de Sarcini, 
aceasta se va realiza în maximum 14 zile, în timpul 
programului de lucru, transportul de la şi înapoi la 
beneficiar intrând în sarcina furnizorului;
- persoanele responsabile cu managementul serviciilor in 
garanţie vor avea atestate valabile de depanator sau 
tehnician de service pentru produselor ofertate, eliberate de 
producătorul produselor;



1. Produsele propuse vor fi în totalitate conforme cu detaliile tehnice specificate, 
având data de fabricaţie în ultimile 12 luni din momentul acceptării şi semnării 
contractului de furnizare produse;

2. Toate produsele vor fi puse în funcţiune la sediile beneficiarului fară adaptoare 
sau dispozitive intermediare.

3. Furnizorul va asigura beneficiarului punerea în drept total de utilizare a tuturor 
produselor software şi hardware care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini;

4. Nu se vor accepta oferte de leasing sau închiriere pentru produsele hardware 
sau software care fac obiectul acestor specificaţii tehnice descrise mai sus;

5. Recepţia produselor mai sus descrise se va realiza conform cerinţelor şi 
acceptanţei de bună funcţionare.

Cerinţele prezentului caiet de sarcini sunt minimale şi obligatorii pentru ofertanţi.
Orice ofertă care nu respectă aceste cerinţe minimale va fi respinsă.

Alte cerinţe:
- produsele furnizate vor fi în totalitate conforme cu detaliile tehnice specificate şi 

ofertate, vor fi noi si vor integra tehnologii de ultimă generaţie,
- produsele şi accesoriile acestora vor avea data de fabricaţie în ultimele 12 luni, 

raportat la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor (Termenul de fabricaţie 
maxim impus, creează achizitorului confortul minim necesar privind existenta pieselor 
de schimb, a accesoriilor şi consumabilelor pe o perioada adecvată).

3. Modalităţi şi condiţii de plată
Plata echipamentelor se va efectua conform contractului. Nu se vor acorda plăţi în 

avans. Plata se va realiza in lei, conform contractului de furnizare echipamente încheiat 
între părţi.

4. Clauze asigurătorii şi de penalizare
Contractul de furnizare de echipamente va fi semnat cu ofertantul declarat 

câştigător al procedurii de achiziţie şi va cuprinde clauze asigurătorii privind 
răspunderea părţilor asupra realizării contractului în condiţiile şi la termenele stabilite, 
plata de penalizări, a contravalorii dobânzilor bancare şi a daunelor, precum şi 
modalităţile de recuperare a sumelor plătite, modalităţile de reziliere a contractului şi 
rezolvarea eventualelor iitigiii ivite pe parcursul derulării contractului.

5. Precizări finale
Biblioteca Judeţeană Neamţ, ca entitate achizitoare, îşi rezervă dreptul de a 

respinge orice ofertă sau toate ofertele, în situaţia în care:
1. parametrii tehnici funcţionali ai echipamentelor oferite şi/sau condiţiile 

economice prezentate de ofertanţi sunt inacceptabile;
2. nu respectă prevederile legale în vigoare;
3. nu respectă prevederile prezentului caiet de sarcini;
4. valorile prezentate de ofertanţi, în cadrul propunerilor tehnice si financiare,



depăşesc cu valori inacceptabile pentru achizitor, valorile anterior estimate şi prevăzute 
în buget;

5. ofertantul va garanta că bunurile sunt noi, nefolosite, sunt cele mai recente 
modele şi includ cele mai recente îmbunătăţiri ca design şi materiale;

Alte precizări:
Durata maximă a contractului de furnizare echipamente va fi de maximum 30 de 

zile calendaristice faţă de momentul semnării acestuia.
Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât, aceasta să respecte în 

totalitate cerinţele prevăzute în caietul de sarcini, în caz contrar, oferta acestuia va fi 
respinsă.

întocmit, 
Dănilă Bogdan

Avizat şef serviciu, 
Costachi Agache
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Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” Neamţ

- Nr. 3710/12.12.2022 OBAT,
AGER
li Mereuţă

CAIET DE SARCINI ^  ‘ ̂  
pentru achiziţia publică monitoare

Prezentul Caiet de sarcini conţine specificaţii tehnice şi constituie ansamblul 
cerinţelor minimale pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea 
tehnico- financiară conform referatelor de necesitate 3077/20.10.2022. Criteriul de 
evaluare a ofertelor va fi preţul cel mai scăzut.

Date generale
Furnizare de produse: Achiziţionare monitoare
Beneficiar: Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” Neamţ
Obiectul contractului: Achiziţionare monitoare

Cod CPV:
30231310-3 — Ecrane plate

1. Obiectul procedurii de achiziţie publică
Achiziţionare monitoare necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor în Secţia 

de Carte pentru copii şi Ludotecă „Ion Creangă”.

Nr. crt. Denumire produs Nr. bucăţi Valoare estimată 
(Iei fără TVA)/buc Valoare totală Preţ total 

(lei cu TVA)

1. Monitor PC 3 566 1698 2020,62

2. Oferta
2.1 Condiţii generale de ofertare
Oferta va fi prezentată în limba română şi va conţine:
1. Oferta financiară prin care se va prezenta preţul unitar fară TVA şi valoarea

totală.
2. Oferta tehnică ce va conţine marca, tipul şi caracteristicile complete ale fiecărui 

echipament
3. Termenul de garanţie
4. Cerinţele generale şi termenul de livrare
5. Termenul de valabilitate al ofertei
Preţurile vor fi finale şi vor cuprinde toate taxele (cheltuieli de transport, cheltuieli 

de depozitare sau alte taxe ocazionate de livrarea sau furnizarea acestora, alte costuri). 
Preţurile şi valoarea totală vor fi exprimate in lei, vor fi ferme, nu se vor majora ulterior 
şi vor fi valabile până la realizarea integrală a contractului. Pentru a evalua şi compara 
cât mai corect ofertele depuse, persoana juridică achizitoare poate cere ofertantului 
clarificări la oferta sa. Atât cererea de clarificare cât şi răspunsurile vor fi formulate în 
scris, neadmiţându-se nicio modificare a preţului sau conţinutului ofertei cu excepţia 
cazurilor în care se solicită corecţia erorilor de calcul sau a erorilor materiale descoperite 
de Comisia de Evaluare în cursul examinării ofertelor.

Ofertele financiare ce vor depăşi valoarea pragului estimat, pentru fiecare produs,
1



vor fi respinse.
Oferta evaluată ca necorespunzătoare este respinsă de către persoana juridică 

achizitoare şi nici nu poate deveni corespunzătoare prin corectarea acesteia, ulterior. ;

2.2. Certificarea calităiii
Ofertanţii vor prezenta certificat de atestare a calităţii echipamentelor.

2.3. Perioada de garanţie
Perioada de garanţie, începând de la data recepţiei calitative va fi garanţia oferită 

de producător, nu mai puţin de 24 de luni. Garanţia echipamentelor livrate cade în 
răspunderea vânzătorului pe toată perioada de garanţie definită în ofertă. Perioada de 
garanţie se majorează cu timpul de nefuncţionare al echipamentelor în intervalul de 
reparare al acestora. în cazul în care una din componente va fi înlocuită cu alta nouă, 
aceasta va beneficia de un nou termen de garanţie. Toate acestea vor fi respectate în 
ofertă.

Contractantul va trebui să asigure garanţia de bună funcţionare, calitatea şi 
performanţele bunurilor oferite pentru perioada de garanţie. Perioada de garanţie începe 
din momentul recepţiei finale.

Se va menţiona adresa unităţii care poate asigura service-ul autorizat pentru 
echipamente.

2.4. Cerinţe generale şi termene de livrare
Termenul de livrare maxim al echipamentelor este de 30 de zile calendaristice de 

la data semnării contractului de furnizare de produse.
Conform prevederilor Legii nr.139 din 17 mai 2022 pentru aprobarea Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea 
sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România 
care devine obligatorie în relaţia B2G (facturare către instituţii publice). Agenţii economici 
care sunt parte la un contract de achiziţie publică sunt obligaţi, începând cu 1 iulie, să emită 
facturi electronice şi să le transmită prin sistemul naţional privind factura electronică RO e- 
Factura.

2.4.1. Condiţii de reccpţie
Recepţia se va face în două etape, astfel:
1. recepţia cantitativă, la livrarea fizică a echipamentelor, în prezenţa furnizorului;
2. recepţia calitativă, după verificarea echipamentelor primite de la furnizor, în 

prezenţa acestuia.
Cele două operaţiuni de recepţie vor fi consemnate prin proces verbal. Data punerii 

în funcţiune a echipamentului, consemnată în procesul verbal, va fi adusă la cunoştinţa 
furnizorului de echipament.

Monitor PC
Diagonală - min. 27 inch

Rezoluţie - 1920x1080, FullHD
Conexiune - HDMI/VGA

Format ecran - 16:9



Garanţie si servicii 
în perioada de 
garanţie

- furnizorul va face dovada că deţine dreptul din partea
producătorului de a comercializa produsele sale;
- furnizorul, în condiţiile legii, va prezenta, la livrare, împreună cu 
factura, următoarele:
i)certificat de garanţie de la producător/ distribuitor/ furnizor,
ii)certificatul de origine,
iii)certificate de calitate/ conformitate,
iv)rezultatele testelor de conformitate cu specificaţiile Caietului de 
Sarcini şi specificaţiile producătorului echipamentelor, vizate de 
comisia de recepţie a beneficiarului;
- furnizorul va face dovada că deţine dreptul din partea
producătorului de a comercializa produsele sale;
- furnizorul, în condiţiile legii, va prezenta, la livrare, împreună cu 
factura, următoarele:
i)certificat de garanţie de la producător/ distribuitor/ furnizor,
ii)certificatul de origine,
iii)certificate de calitate/ conformitate,
iv)rezultatele testelor de conformitate cu specificaţiile Caietului de 
Sarcini şi specificaţiile producătorului produselor, vizate de comisia 
de recepţie a beneficiarului;
- garanţia produselor livrate va fi asigurata de către producător/
distribuitor/ furnizor direct, având in vedere prevederile Legii nr.
449/2003 privind vânzarea produselor si garanţiile asociate acestora 
precum si prevederile prezentului Caiet de Sarcini;
- distribuitorul/ furnizorul va face dovada că este autorizat de către 
producător să furnizeze serviciile de garanţie menţionate, prezentând 
în detaliu lista unităţilor autorizate pentru service;
- garanţia oferită va fi pentru o perioada de minim 24 de luni 
garanţia începând din momentul recepţiei finale;
- garanţia va fi asigurată la sediul beneficiarului (on-site), cu 
acoperire de tip 14 zile pentru toate produselor, perifericele şi 
accesoriile acestora în conformitate cu caietul de sarcini; 
în cazul în care produsele necesită înlocuire în perioada de garanţie 
ca urmare a defectării sau funcţionarii neconforme cu cerinţele 
specificate în prezentul Caiet de Sarcini, aceasta se va realiza în 
maximum 14 zile, în timpul programului de lucru, transportul de la şi 
înapoi la beneficiar intrând în sarcina furnizorului;
- persoanele responsabile cu managementul serviciilor in garanţie 
vor avea atestate valabile de depanator sau tehnician de service 
pentru produselor ofertate, eliberate de producătorul produselor;

Cerinţe generale:
1. Produsele propuse vor fi în totalitate conforme cu detaliile tehnice specificate, 

având data de fabricaţie în ultimile 12 luni din momentul acceptării şi semnării
contractului de furnizare produse;

2. Toate produsele vor fi puse în funcţiune la sediile beneficiarului fară adaptoare
sau dispozitive intermediare.

3. Furnizorul va asigura beneficiarului punerea în drept total de utilizare a tuturor 
produselor software şi hardware care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini;

4. Nu se vor accepta oferte de leasing sau închiriere pentru produsele hardware 
sau software care fac obiectul acestor specificaţii tehnice descrise mai sus;



5. Recepţia produselor mai sus descrise se va realiza conform cerinţelor şi 
acceptanţei de bună funcţionare.

Cerinţele prezentului caiet de sarcini sunt minimale şi obligatorii pentru ofertanţi.
Orice ofertă care nu respectă aceste cerinţe minimale va fi respinsă.

Alte cerinţe:
- produsele furnizate vor fi în totalitate conforme cu detaliile tehnice specificate şi 

ofertate, vor fi noi si vor integra tehnologii de ultimă generaţie,
- produsele şi accesoriile acestora vor avea data de fabricaţie în ultimele 12 luni, 

raportat la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor (Termenul de fabricaţie 
maxim impus, creează achizitorului confortul minim necesar privind existenta pieselor 
de schimb, a accesoriilor şi consumabilelor pe o perioada adecvată).

3. Modalităţi şi condiţii de plată
Plata echipamentelor se va efectua conform contractului. Nu se vor acorda plăţi în 

avans. Plata se va realiza in lei, conform contractului de furnizare echipamente încheiat 
între părţi.

4. Clauze asigurătorii şi de penalizare
Contractul de furnizare de echipamente va fi semnat cu ofertantul declarat 

câştigător al procedurii de achiziţie şi va cuprinde clauze asigurătorii privind 
răspunderea părţilor asupra realizării contractului în condiţiile şi la termenele stabilite, 
plata de penalizări, a contravalorii dobânzilor bancare şi a daunelor, precum şi 
modalităţile de recuperare a sumelor plătite, modalităţile de reziliere a contractului şi 
rezolvarea eventualelor iitigiii ivite pe parcursul derulării contractului.

5. Precizări finale
Biblioteca Judeţeană Neamţ, ca entitate achizitoare, îşi rezervă dreptul de a 

respinge orice ofertă sau toate ofertele, în situaţia în care:
1. parametrii tehnici funcţionali ai echipamentelor oferite şi/sau condiţiile 

economice prezentate de ofertanţi sunt inacceptabile;
2. nu respectă prevederile legale în vigoare;
3. nu respectă prevederile prezentului caiet de sarcini;
4. valorile prezentate de ofertanţi, în cadrul propunerilor tehnice si financiare, 

depăşesc cu valori inacceptabile pentru achizitor, valorile anterior estimate şi prevăzute 
în buget;

5. ofertantul va garanta că bunurile sunt noi, ne folosite, sunt cele mai recente 
modele şi includ cele mai recente îmbunătăţiri ca design şi materiale;

Alte precizări:
Durata maximă a contractului de furnizare echipamente va fi de maximum 30 de 

zile calendaristice faţă de momentul semnării acestuia.
Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât, aceasta să respecte în 

totalitate cerinţele prevăzute în caietul de sarcini, în caz contrar, oferta acestuia va fi 
respinsă.

întocmit, 
Dănilă Bogdan

Avizat şef serviciu, 
Costachi Agache
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Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” Neamţ

CAIET DE SARCINI 
pentru achiziţia publică de multifuncţional laser monocrom

Prezentul Caiet de sarcini conţine specificaţii tehnice şi constituie ansamblul 
cerinţelor minimale pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea 
tehnico- financiară conform referatului de necesitate 3088/21.10.2022 şi 
3654/06.12.2022. Criteriul de evaluare a ofertelor va fî preţul cel mai scăzut.

Date generale
Furnizare de produse: Achiziţionare multifuncţional laser monocrom
Beneficiar: Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” Neamţ
Obiectul contractului: Achiziţionare multifuncţionale laser monocrom

Cod CPV:
30232110-8 - Imprimante laser

1. Obiectul procedurii de achiziţie publică
Achiziţionare multifuncţionale laser monocrom necesare pentru buna desfăşurare 

a activităţilor în cadrul compartimentului Sală Lectură Carte şi Birou Director.

Nr. crt. Denumire produs Nr. bucăţi
Valoare unitară 

(lei fără TVA) buc
Valoare

Preţ total 
(lei cu TVA)

1. Multifuncţional laser 
monocrom

2 1260 2520 3000

2. Oferta
2.1 Condiţii generale de ofertare
Oferta va fi prezentată în limba română şi va conţine:
1. Oferta financiară prin care se va prezenta preţul unitar şi valoarea totală cu TVA.
2. Oferta tehnică ce va conţine marca, tipul şi caracteristicile complete ale fiecărui

echipament
3. Termenul de garanţie
4. Cerinţele generale şi termenul de livrare
5. Termenul de valabilitate al ofertei
Preţurile vor fi finale şi vor cuprinde toate taxele (cheltuieli de transport, cheltuieli de 

depozitare sau alte taxe ocazionate de livrarea sau furnizarea acestora, alte costuri). Preţurile şi 
valoarea totală vor fi exprimate in lei, vor fi ferme, nu se vor majora ulterior şi vor fi valabile 
până la realizarea integrală a contractului. Pentru a evalua şi compara cât mai corect ofertele 
depuse, persoana juridică achizitoare poate cere ofertantului clarificări la oferta sa. Atât cererea 
de clarificare cât şi răspunsurile vor fi formulate în scris, neadmiţându-se nicio modificare a 
preţului sau conţinutului ofertei cu excepţia cazurilor în care se solicită corecţia erorilor de 
calcul sau a erorilor materiale descoperite de Comisia de Evaluare în cursul examinării 
ofertelor.

APROBAT,
MANAGER

ela jjiereută\JŢ



Ofertele financiare ce vor depăşi valoarea pragului estimat, pentru fiecare produs, vor fi 
respinse.

Oferta evaluată ca necorespunzătoare este respinsă de către persoana juridică achizitoare* 
şi nici nu poate deveni corespunzătoare prin corectarea acesteia, ulterior.

2.2. Certificarea calitătii
Ofertanţii vor prezenta certificat de atestare a calităţii echipamentelor.

2.3. Perioada de garanţie
Perioada de garanţie, începând de la data recepţiei calitative va fi garanţia oferită de 

producător, nu mai puţin de 24 de luni. Garanţia echipamentelor livrate cade în răspunderea 
vânzătorului pe toată perioada de garanţie definită în ofertă. Perioada de garanţie se majorează 
cu timpul de nefuncţionare al echipamentelor în intervalul de reparare al acestora. în cazul în 
care una din componente va fi înlocuită cu alta nouă, aceasta va beneficia de un nou termen de 
garanţie. Toate acestea vor fi respectate în ofertă.

Contractantul va trebui să asigure garanţia de bună funcţionare, calitatea şi 
performanţele bunurilor oferite pentru perioada de garanţie. Perioada de garanţie începe din 
momentul recepţiei finale.

Se va menţiona adresa unităţii care poate asigura service-ul autorizat pentru 
echipamente.

2.4. Cerinţe generale şi termene de livrare
Termenul de livrare maxim al echipamentelor este de 30 de zile calendaristice de la data 

semnării contractului de furnizare de produse.
Conform prevederilor Legii nr.139 din 17 mai 2022 pentru aprobarea Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea 
sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România 
care devine obligatorie în relaţia B2G (facturare către instituţii publice). Agenţii economici 
care sunt parte la un contract de achiziţie publică sunt obligaţi, începând cu 1 iulie, să emită 
facturi electronice şi să le transmită prin sistemul naţional privind factura electronică RO e- 
Factura.

2.4.1. Condiţii de recepţie
Recepţia se va face în două etape, astfel:
1. recepţia cantitativă, la livrarea fizică a echipamentelor, în prezenţa furnizorului;
2. recepţia calitativă, după verificarea echipamentelor primite de la furnizor, în prezenţa 

acestuia.
Cele două operaţiuni de recepţie vor fi consemnate prin proces verbal.
Data punerii în funcţiune a echipamentului, consemnată în procesul verbal, va fi adusă 

la cunoştinţa furnizorului de echipament.

Caracteristici
Multifuncţional Print/scan/copy A4;
laser VITEZĂ PRINTARE: 30 PPM, REZOLUŢIE: 600X600 DPI, COPIERE:
monocrom A4 30 CPM, USB 2.0 +, REZOLUŢIE SCANARE: 1200X1200, MEMORIE

64 MB, COPIERE INDEPENDENTĂ, ALIMENTARE HÂRTIE 250
COLI
Posibilitate listare duplex (faţă/verso)
Accesorii: cablu de date



Garanţie si servicii 
în perioada de 
garanţie

- furnizorul va face dovada că deţine dreptul din partea
producătorului de a comercializa produsele sale;
- furnizorul, în condiţiile legii, va prezenta, la livrare, împreună 
cu factura, următoarele:
i)certificat de garanţie de la producător/ distribuitor/ furnizor,
ii)certificatul de origine,
iii)certificate de calitate/ conformitate,
iv)rezultatele testelor de conformitate cu specificaţiile Caietului 
de Sarcini şi specificaţiile producătorului echipamentelor, 
vizate de comisia de recepţie a beneficiarului;
- furnizorul va face dovada că deţine dreptul din partea
producătorului de a comercializa produsele sale;
- furnizorul, în condiţiile legii, va prezenta, la livrare, împreună 
cu factura, următoarele:
i)certificat de garanţie de la producător/ distribuitor/ furnizor,
ii)certificatul de origine,
iii)certificate de calitate/ conformitate,
iv)rezultatele testelor de conformitate cu specificaţiile Caietului 
de Sarcini şi specificaţiile producătorului produselor, vizate de 
comisia de recepţie a beneficiarului;
- garanţia produselor livrate va fi asigurata de către producător/ 
distribuitor/ furnizor direct, având in vedere prevederile Legii 
nr. 449/2003 privind vânzarea produselor si garanţiile asociate 
acestora precum si prevederile prezentului Caiet de Sarcini;
- distribuitorul/ furnizorul va face dovada că este autorizat de 
către producător să furnizeze serviciile de garanţie menţionate, 
prezentând în detaliu lista unităţilor autorizate pentru service;
- garanţia oferită va fi pentru o perioada de minim 24 de luni, 
garanţia începând din momentul recepţiei finale;
- garanţia va fi asigurată la sediul beneficiarului (on-site), cu 
acoperire de tip 14 zile pentru toate produselor, perifericele şi 
accesoriile acestora în conformitate cu caietul de sarcini; 
în cazul în care produsele necesită înlocuire în perioada de 
garanţie ca urmare a defectării sau funcţionarii neconforme cu 
cerinţele specificate în prezentul Caiet de Sarcini, aceasta se va 
realiza în maximum 14 zile, în timpul programului de lucru, 
transportul de la şi înapoi la beneficiar intrând în sarcina 
furnizorului;
- persoanele responsabile cu managementul serviciilor in 
garanţie vor avea atestate valabile de depanator sau tehnician de 
service pentru produselor ofertate, eliberate de producătorul 
produselor;

Cerinţe generale:
1. Echipamentele propuse vor fi în totalitate conforme cu detaliile tehnice 

specificate, având data de fabricaţie în ultimile 12 luni din momentul acceptării şi 
semnării contractului de furnizare echipamente;

2. Toate echipamentele vor fi puse în funcţiune la sediile beneficiarului fară



adaptoare sau dispozitive intermediare electrice;
3. Furnizorul va asigura beneficiarului punerea în drept total de utilizare a tuturor 

produselor software şi hardware care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini;
4. Nu se vor accepta oferte de leasing sau închiriere pentru produsele hardware sau 

software care fac obiectul acestor specificaţii tehnice descrise mai sus;
5. Recepţia echipamentelor mai sus descrise se va realiza conform cerinţelor şi 

acceptanţei de bună funcţionare a beneficiarului (instalarea echipamentelor va fi făcută 
de către furnizor în prezenţa reprezentanţilor Bibliotecii Judeţene Neamţ.

Cerinţele prezentului caiet de sarcini sunt minimale şi obligatorii pentru ofertanţi.
Orice ofertă care nu respectă aceste cerinţe minimale va fi respinsă.

Alte cerinţe:
- echipamentele furnizate vor fi în totalitate conforme cu detaliile tehnice 

specificate şi ofertate, vor fi noi si vor integra tehnologii de ultimă generaţie,
- echipamentele şi accesoriile acestora vor avea data de fabricaţie în ultimele 6 

luni, raportat la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor (Termenul de fabricaţie 
maxim impus, creează achizitorului confortul minim necesar privind existenta pieselor 
de schimb, a accesoriilor şi consumabilelor pe o perioada adecvata. Durata medie de 
exploatare a echipamentelor este de 5 ani sau mai mult. Impunând un termen de 
fabricaţie maxim se evită riscul de a achiziţiona echipamente care întrunesc cerinţele de 
performanţă solicitate dar au trecut printr-un proces de degradare fizica).

3. Modalităţi şi condiţii de plată
Plata echipamentelor se va efectua conform contractului. Nu se vor acorda plăţi în 

avans. Plata se va realiza in lei, conform contractului de furnizare echipamente încheiat 
între părţi.

4. Clauze asigurătorii şi de penalizare
Contractul de furnizare de echipamente va fi semnat cu ofertantul declarat 

câştigător al procedurii de achiziţie şi va cuprinde clauze asigurătorii privind răspunderea 
părţilor asupra realizării contractului în condiţiile şi la termenele stabilite, plata de 
penalizări, a contravalorii dobânzilor bancare şi a daunelor, precum şi modalităţile de 
recuperare a sumelor plătite, modalităţile de reziliere a contractului şi rezolvarea 
eventualelor iitigiii ivite pe parcursul derulării contractului.

5. Precizări finale
Biblioteca Judeţeană Neamţ, ca entitate achizitoare, îşi rezervă dreptul de a 

respinge orice ofertă sau toate ofertele, în situaţia în care:
1. parametrii tehnici funcţionali ai echipamentelor oferite şi/sau condiţiile 

economice prezentate de ofertanţi sunt inacceptabile;
2. nu respectă prevederile legale în vigoare;
3. nu respectă prevederile prezentului caiet de sarcini;
4. valorile prezentate de ofertanţi, în cadrul propunerilor tehnice si financiare, 

depăşesc cu valori inacceptabile pentru achizitor, valorile anterior estimate şi prevăzute 
în buget;

5. ofertantul va garanta că bunurile sunt noi, nefolosite, sunt cele mai recente
4



modele şi includ cele mai recente îmbunătăţiri ca design şi materiale;

Alte precizări:
Durata maximă a contractului de furnizare echipamente va fi de maximum 30 de 

zile calendaristice faţă de momentul semnării acestuia.
Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât, aceasta să respecte în

totalitate cerinţele prevăzute în caietul de sarcini, în caz contrar, oferta acestuia va fi 
respinsă.

întocmit, Avizat şef serviciu,
Dănilă Bogdan Costachi Agache
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