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INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

ANUNŢ PUBLICITAR

Spitalul General CF Galaţi va invita sa depuneţi oferta pentru achiziţia publica de ECHIPAMENTE INFORMATICE 

APROBATE PE LISTA DE INVESTIŢII pentru anul 2020

I. AUTORITATEACONTRACTANTĂ

SPITALUL GENERAL CF GALAŢI 

Cod de identificare fiscala: 3127328:

Adresă: Strada Alexandru Moruzzi, nr. 5 -7. judeţ Galati. Localitatea:Galati. Cod NUTS: RQ224 Galati: Cod poştal: 
800223: Ţara: România:

Telefon: +40 0236/460795: Fax: +400236/411613: Adresa internet (URL): www.spitalgeneralcfgalati.ro 

Adresa de la care se pot solicita in scris informaţii e-mail spitalcfgl(a>vahoo.com 

Persoana de contact: Manager Ec. Carmen Adriana SERBANESCU

II. Obiectul achiziţiei: furnizarea de Echipamente informatice Calculator cu monitor si imprimantă -  3 buc.

II.1.) Cod CPV principal 30000000 -9 - echipament informatic si accesorii de birou, cu excepţia mobilierului si a 

pachetelor software

11.1.2) Tipul contractului

Furnizare-Cumparare 

11.1.4) Descrierea achiziţiei:

Obiectul prezentei achiziţii consta in achiziţionarea de către Spitalul General CF Galaţi a produselor - Calculator cu 

monitor si imprimantă - 3  buc.

Echipamentele trebuie să îndeplinească toate condiţiile legale pentru punerea pe piaţă în România, să fie NOI, 

producţia anului curent.

Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 45 de zile.

(a) Elementele/condiţiile care rămân neschimbate pe întreaga perioada de valabilitatea a ofertei sunt:

• Ob igaţiile pe care operatorul economic şi le-a asumat prin propunerea tehnică.
® Preţul.
• Livrarea si recepţia se va efectua la sediul Spitalului General CF Galaţi, Str. Al. Moruzii, nr.5 -7, in 

termen de maxim 5 zile de la finalizarea achiziţiei din SICAP, achiziţie care reprezintă comanda 
ferma.

• Termen de garanţie produse: minim 36 luni

b) Termen de plata : maxim 60 zile de la recepţia la sediul Autorităţii Contractante.

II. 1.5) Valoare totala estimata achiziţie, lei fara TVA: 11.764,00

11.2) Descrierea achiziţiei de echipamente informatice:

Specificatatiile tehnice se regasec anexate la Caiet de sarcini

Denumire: Calculator 
A1,A2 - Unitate central 
A3. - Tastatură,
A4. Mouse 
B. Monitor

cu monitor si imprimantă - 3 buc. COD CPV - 30141200-1 in următoarea configuraţie: 
ă
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C1,C2,C3 -Imprimantă.

Nr.
pachet

Unitate centrala Tastatura Mouse Monitor Imprimanta

0 A l
nr. buc

A2
nr. buc

A3 A4 B C I C2 C3

1. 1 - 1 1 1 - 1 -

II. 1 - 1 1 1 - - 1
III. - 1 - - 1 1 - -

Total cant. 2 1 2 2 3 1 1 1
Nota:
Pachetul I. cuprinde unitate centrala Al+Tastatura A3+ Mouse A4+ Monitor B+ Imprimanta C2;
Pachetul II. cuprinde unitate centrala Al+Tastatura A3+ Mouse A4+ Monitor B+ Imprimanta C3:
Pachetul III. cuprinde unitate centrala A2+ Monitor B+ Imprimanta CI:

11.2.1) Locul de livrare
- Cod NUTS RQ224-Galaţi

Locul principal de livrare: Magazia Spitalului General CF Galaţi, loc. Galaţi, str. Alexandru Moruzzi, nr. 5-7;

11.2.2) Criterii de atribuire - Preţul cel mai scăzut

III. Anunţ publicitar SICAP: ACHIZIŢIE DIRECTA

Achiziţia a fost prevăzută în Lista de Investiţii pentru anul 2020 cu finanţare de la Bugetul de Stat şi in Anexa la 

Programul anual al achiziţiilor Spitalului General CF Galaţi şi a fost solicitată prin referate de necesitate.

Motivat de faptul că valoarea estimată a achiziţiei de produse, fără TVA, este sub pragul valoric prevăzut de 
art. 7 alin.(5) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct 
produsele. Achiziţia se va efectua cu respectarea art.43 HG 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică.

IV. Condiţii de participare

1 Operatorii economici incarca in SICAP oferta compusă din: documentele de calificare, propunerea tehnică şi 

propunerea financiară-,

2. Oferta depusă de ofertanţi trebuie să respecte condiţiile prevăzute în documentaţia de atribuire publicată pe site-ul 
Spitalului General CF Galaţi şi în SICAP şi trebuie să cuprindă:

(a) Documentele de calificare

(b) Propunerea tehnică

(c) Propunerea financiară;.

4. Ofertanţii vor numerota şi opisa întreaga ofertă.

5. Data limită de depunere a ofertelor in SICAP: 22.05.2020 ora 12:00

Oferta se incarca in SICAP, in termenul indicat in anunţul publicitar, cu denumirea „Echipamente informatice - 
Spitalul CF Galaţi" astfel:

La descrierea achiziţiei: se evidenţiază preţul pe fiecare pachet in parte;

La rubrica „ PREŢ"se va trece valoarea totala fara TVA a celor 3 pachete menţionate in descriere.

MONEDA:RON

6. Data limită de deschidere a ofertelor:22.05.2020 ora 14:00.
Şedinţa de deschidere a ofertelor nu este publică. Şedinţele de evaluare nu sunt publice.
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Alte inform aţii:

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

a) Documente de calificare cu menţiunea "Documente de calificare": 
a.l Cerinţe cu privire la situaţia personală a ofertanţilor:

Cerinţa nr. 1 - Completare formular nr. 1

Ofertanţii, asociaţii, subcontractanţii şi terţii susţinători nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute de 
dispoziţiile art. 164, art. 165 alin. (1) şi art. 167 (1) si nu trebuie să se afle în situaţiile prevăzute de dispoziţiile art. 59 şi 
60 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei:

ofertantul va completa şi semna prin reprezentantul legal sau printr-o persoană împuternicită în acest sens de 
reprezentantul legal:

Formularul nr. 1 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164,165 alin. (1), 167 alin.(l) si art. 59-I
60 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care deţin funcţii de decizie în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea achiziţiei, în sensul art. 
167 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 21 
alin. (3) lit. a) din HG nr. 395/2016 cu modificările şi completările ulterioare se regăsesc în Formularul nr. 1.

Cerinţa 2 - Completare formular nr. 2 -  declaraţie pe propria răspundere ca la elaborarea propunerii tehnice 
operatorul economic a tinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de munca si protecţia muncii,securităţii si 
sanatatii in munca, conform reglementărilor în vigoare la nivel naţional. Entităţile juridice de la care se pot obţine 
informaţii sunt Inspecţia Muncii: http://www.inspectmun.ro/legislatie/leEislatie.html.

Cerinţa 3 -  copie a Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Teritorial 
din care sa rezulte ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una dintre situaţiile de anulare a 
constituirii, ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul achiziţiei

Cerinţa 4 -  copie a Certificatului de înregistrare de la Registrul Comerţului

Cerinţa 5 -  Completare formular Propunere tehnica - Completare formular nr. 3

Cerinţa 6 -  Completare formular de oferta si anexa la formular de oferta - Completare formular nr. 4

CRITERII DE ATRIBUIRE: preţul cel mai scăzut

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

Informaţii suplimentar 
spitalcfgl@vahoo.com

e si solicitări de clarificări se pot tramsmite doar pe adresa de email oficiala a spitalului: 
in termen de 1 zi de la publicarea anunţului publicitar.

Răspunsurile la clarificări vor fi publicate pe site-ul Spitalului General CF Galati-in termen 1 zi de la primirea solicitării 
operatorilor economicii

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit in SICAP si 
- Web: www.spitalgeneralcfgalati.ro -  la secţiunea ANUNŢURI - Achiziţii publice

ORGANISMUL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

Consiliul National de Soluţionare a Contestaţiilor Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitate: Bucureşti; Cod 
Postai: 030084; Tara: Romania; Codul NUTS: R0321 Bucureşti; Adresa de e-mail: office@cnsc.ro; Nr de telefon: +40 
213104641; Adresa web http://www.cns.ro

http://www.inspectmun.ro/legislatie/leEislatie.html
mailto:spitalcfgl@vahoo.com
http://www.spitalgeneralcfgalati.ro
mailto:office@cnsc.ro
http://www.cns.ro


OFERTANT/ SUBCONTRACTANT

Formular nr. 1

(denumire, CF, adresa, date de contact)

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al

(denumirea/numele si sediul /  adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din evaluarea ofertelor şi a sancţiunilor 
aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţiile prevăzute la art. 164,165,167 din 
Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

De asemenea, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în acte publice, ca nu 
ma aflu in situaţiile prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016, cu persoanele ce deţin funcţii de 
decizie in cadrul Spitalului General CF Galaţi, respectiv cu următoarele:

Nr.
crt.

Nume si prenume Funcţia deţinută în cadrul 
Spitalului General CF Galaţi

1 Ec. Carmen Adriana §erbanescu Manager
2 Ec. Emilid Chirita Director Finaciar-Contabil
3 Dr. Sorin Liviu Secara Director Medical
4 Teodor Ghinis Consilier Juridic
5 Ec. Margareta Zaharia Şef Serviciu Finaciar-Contabilitate
6 Insp.sp.Violeta Irimia Şef Serviciu SAAPCAT
7 Insp. spec. Tatiana Donici lnsp.SAAPCAT
8 Insp. spec. Gigi Neagu Modiga Insp. SAAPCAT
9 Sing.Emil Sîrghie Sef Serviciul Tehnic
10 Dr.Morar liviu Sindicatul Liber Independent al Salariaţilor

11 An. Pr. Mihai IOAN Analist programator Compartiment informatica

Subsemnatul.......... L....................................................................  declar că informaţiile furnizate sunt
complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în 
scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

înţeleg ca in cazul in care aceasta declaraţie nu este conforma cu realitatea sa fiu exclus din 
evaluarea ofertelor pentru achiziţia directa, organizata de SPITALUL GENERAL CF GALAŢI, conform
anunţ publicitar nr................................................

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de___________________________________

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării.........................  Denumire operator economic

(semnătură autorizată)



Formularul nr. 2

OFERTANT/ SUBCONTRACTANT

[în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri)

(denumirea)

Declaraţie privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, 
social, al relaţiilor de muncă şi privind respectarea legislaţiei de securitate şi sănătate în

muncă

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) în ..............................................(adresa de domiciliu),
identificat(a) cu act de identitate (CI/ Paşaport), seria.... , nr.........., eliberat de...................., Ia data d e .......... ,
CNP ................... , în calitate de reprezentant împuternicit al Ofertantului/ Subcontractantului
.............................. (în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri)

declar pe propria răspundere, în conformitate cu art. 51 alin. 1 din L.98/2016 privind achiziţilie publice ca la 
elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la respectarea reglementările obligatorii din 
domeniul mediului, social şi al relaţiilor de muncă si voi respecta aceste condiţii pe toata durata executării 
contractului , pentru tot personalul angajat;

Subsemnatul .............................................. declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal 
referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 
sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru 
sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea 
acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.".

Data Reprezentant împuternicit al Ofertantului/ Subcontractantului

(denumirea Ofertantului -  in cazul unei Asocieri, toata Asocierea; 
si denumirea reprezentantului împuternicit)

(semnătură si stampila)

Nota: în situaţia în care ofertantul a declarat în cadrul ofertei că va subcontracta parte/părţi din contract, 
Formularul va fi completat şi de către subcontractanţii declaraţi în ofertă.

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnătură si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat n

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnătură si stampila)



OPERATOR ECONOMIC
Formular 3

PROPUNERE TEHNICA

CALCULATOARE CU MONITOR SI IMPRIMANTA- 3 BUC
An fabricaţie 2020

DENUMIRE Caracteristici minime obligatorii 
solicitate DA NU

Argumentare, Producător, 
tara de origine, termen de 

garantie ETC,
COMPONENTE
A l Unitate centrală 2 buc
A2 Unitate centrală 1 buc
A3 Tastatură 2buc
A4 Mouse 2 buc
B Monitor 3 buc
C I Imprimantă 1 buc
C2 Imprimantă 1 buc
C3 Imprimantă 1 buc

Descriere
1. A.l.UNITATE CENTRALĂ
Procesor:l5 „sau echivjalent"
Frecventa procesor: > 3.2 GH
Port: VGA sau HDMI
HDD:SSD minim 128 GB. Sau SATA 3 1TB
Sursa de alimentare rrjinim 200 W.
Reţea GIGAETHERNET 10/100/1000 MB.
Memorie RAM minim 4 GB ECC.
CARACTERISTICI
Tip sistem Desktop PC
Destinat pentru Office
Sistem de operare Microsoft Windows 10 Pro
Lungime 154 mm
Adâncime 274 mm
înălţime 350 mm
Culoare Negru
Procesor
Producător procesor Intel®
Tip procesor ¡5 „sau echivalent"
Model procesor 8500 „sau echivalent"
Număr nuclee 6
Număr thread-uri 6
Arhitectura Coffee Lake
Frecventa nominala 3000 MHz
Frecventa Turbo Boos 4100 MHz
Cache 9 MB
Tehnologie procesor 14 nm
Procesor grafic integrz t Intel® UHD Graphics 630
Placa de baza
Socket procesor 1151 „sau echivalent”



Porturi Back panel
2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 1 x 
DisplayPort 1 x Audio Combo 1 x RJ 
45 IxH D M I

Reţea 10/100/1000
Memorie RAM
Tip memorie DDR4
Capacitate memorie 8 GB
Frecventa memorie 2666 MHz
Capacitate stocare
Tip stocare HDD
Capacitate HDD/SSHD 1TB
Interfaţa HDD/SSHD SATA 3
Viteza de rotatie HDD 7200 rpm
Placa video
Tip placa video Integrata
Carcasa & Sursa
Tip carcasa Mini Tower
Putere sursa 260 W
Unitate optica DVD-ROM

1. A. 2 . UNITATE CENTRALĂ 1 bucata
Procesor: I3„sau echivalent"
Frecventa procesor: > 3.2 GH
Port: VGA sau HDMI
HDD: SSD minim 128 GB
Sursa de alimentare minim 200 W.
Retea GIGAETHERNET 10/100/1000 MB.
Memorie RAM minim GB ECC.
Prturi USB minim 6 bucăţi.
Caracteristici generale
Tip sistem Desktop PC
Destinat pentru Home office
Sistem de operare Ubuntu
Conţinut pachet Mouse + Tastatura cu fir
Lungime 293 mm
Adâncime 92.6 mm
înălţime 290 mm
Culoare Negru
Procesor
Producător procesor Intel®
Tip procesor ¡3 „sau echivalent"
Model procesor 9100 „sau echivalent"
Număr nuclee 4
Număr thread-uri 4
Arhitectura Coffee Lake
Frecventa nominala 3600 MHz
Frecventa Turbo Boosl 4200 MHz
Cache 6144 KB
Tehnologie procesor 14 nm
Procesor grafic integra t Intel® UHD Graphics 630
Placa de baza
Socket procesor 1151 „sau echivalent"



Porturi Back panel
1 x VGA 4 x USB 2.0 2 x USB 3.0 3 x 
Audio l x R J  45 lxH D M I

Retea 10/100/1000
Versiune Bluetooth 4.0
Wireless 802.11 b/g/n
Memorie RAM
Tip memorie DDR4
Capacitate memorie 8 GB
Frecventa memorie 2400 MHz
Sloturi ocupate 1
Capacitate stocare
Tip stocare SSD
Capacitate SSD 256 GB
Placa video
Tip placa video Integrata
Carcasa & Sursa
Tip carcasa Slim Tower
Putere sursa 200 W
Unitate optica DVD RW
1. A. 3. TASTATURA 2 bucăţi

Minim 104 key
Conector USB

1. A. 4. MOUSE 2 bucăţi
Optic
Conector USB

II.B. MONITOR- 3  bucăţi
Caracteristici generale
Gama Home & Office
Putere consumata 20 W
Standarde ENERGY STAR EPEAT Gold TCO
Culoare Negru
Greutate 3.17 Kg
Lungime 544.8 mm
Lăţime 180 mm
înălţime 415 mm
Afişare
Diagonala 23 inch
Tehnologie display IPS
Tip rezoluţie Full HD
Rezoluţie optima 1920 x 1080
Tip iluminare fundal LED
Aspect imagine 16:09
Format ecran Wide
Tip suprafaţa display Anti glare
Luminozitate 250 cd/m2
Timp de răspuns 5 ms
Unghi maxim vizibilitate 
orizontala/verticala

178 / 178 grade

Contrast tipic 1000:01:00
Dimensiune punct 0.265 mm



Rata de refresh (maximala) 60 Hz E
Număr culori 16.7 Milioane
Conectivitate
Porturi video 1 x Display port VGA
Facilitaţi
Montare pe perete VESA 100 x 100 mm
Tehnologii Comfort View

Continui pachet Cablu alimentare Manual de utilizare 
Cablu VGA Cablu Display port

III. C.l. IMPRIMANTA--1  bucata
Procesor > 500 MHz
Memorie >128 MB
Retea/USB/DUPLEX
Minim 20 ppmmonocrom
Scanner
Toner ceramic
Caracteristici generale
Tip produs Imprimanta multifuncţionala
Tehnologie printare Laser
Mod printare Monocrom
Utilizare Home & office
Funcţii principale Printare
Conectivitate USB Reţea
Format general imprinjianta A4
Printare fata/verso (Dúplex) Automat
Culoare Alb/Negru
Specificaţii consumabjle
Tip consumabil Toner
Imprimanta
Viteza de printare monocrom 40 ppm
Rezoluţie printare (DP ) 1200 x 1200
Manevrare hârtie

Capacitate hârtie intrare (coli) 100

Capacitate hârtie ieşire (coli) 250

Specificaţii tehnice
Frecventa procesor 800 MHz
Capacitate memorie 256 MB
Putere consumata 620 W
Nivel zgomot 48 dB
Timp de încălzire 15 s
Timp de răspuns printare 6.4 s

Sistem de operare compatibil: Windows Linux Mac OS

Limbaj printare PCL 6
Dimensiuni & greutate

Greutate 14 Kg

Lungime 375 mm
Lăţime 393 mm



înălţime 272 mm

III.C.2 . IMPRIMANTA - 1  bucata
Procesor > 500 MHz
Memorie >128 MB
Retea/USB/DUPLEX
Laser color
Minim 20 ppmcolor
Scanner
Toner ceramic
Caracteristici generale
Tip produs Imprimanta multifuncţionala
Tehnologie printare Laser
Mod printare Color
Utilizare Business
Funcţii principale Printare Scanare Copiere Fax
Conectivitate USB Reţea
Format general imprimanta A4
Printare fata/verso (Duplex) Automat
Alimentator automat de 
documente (ADF)

Da

Funcţii speciale

Sortare electronica Copiere card ID 
Controlul densităţii la copiere Auto 
Colour Mode Scan-once-copy-many 4 
in 1 Ajustare densitate

Conţinut pachet
1 x CD 1 x Imprimanta 1 x Cablu de 
alimentare

Consumabil pachet Standard
Tip display LCD LED
Ciclu de lucru maxim 
(pagini/luna)

30000

Volum recomandat de 
(pagini/luna)

printare
600

Aplicaţii printare cloud 
mobile

&
AirPrint Mopria Kyocera Mobile Print

Culoare Alb/Negru
Specificaţii consumabile
Tip consumabil Toner

Consumabile compatilsile

Toner Kyocera TK-5230K Toner 
Kyocera TK-5220K Toner Kyocera TK- 
5230C Toner Kyocera TK-5230M 
Toner Kyocera TK-5230Y Toner 
Kyocera TK-5220C Toner Kyocera TK- 
5220M Toner Kyocera TK-5220Y

Imprimanta
Viteza de printare monocrom 21 ppm
Viteza de printare colc>r 21 ppm
Rezoluţie printare (DP ) 1200 x 1200 9600 x 600 600 x 600
Scanner
Format scanner A4

/ H D I \ 600 x 600 400 x 400 300 x 300 200 x



i \c l u i u u c  o t a n a i c \L^I 1/ 200

Funcţii scanner
Scan-to-e-mail (SMTP) Scan-to-FTP 
(FTP over SSL) Scan-to-SMB Scan to 
USB Host TWAIN scan WSD Scan

Viteza de scanare (AD ) 30 ipm 23 ipm

Copiator
Parametrii zoom 25 - 400%
Fax
Viteza transmisie fax 33.6 Kbps

Rezoluţie fax (DPI)
200 X 100 200 X 200 200 x 400 400 x 
400

Manevrare hârtie

Capacitate hârtie intra re (coli) 300

Capacitate hârtie iesir î (coli) 150

Capacitate alimentare 
automata documente (ADF)

50

Greutate hârtie
60 - 220 g/mp 60 -163 g/mp 50 -160 
g/mp

Specificaţii tehnice
Frecventa procesor 800 MHz
Capacitate memorie 512 MB
Putere consumata 345 W
Nivel zgomot 48 dB

Interfaţa
USB Host Interface USB 2.0 (Hi- 
Speed) Gigabit Ethernet 
(lOBaseT/lOOBaseTX/lOOOBaseT)

Format fişier
TIFF PDF PDF/A High compression 
PDF Encrypted PDF JPEG XPS

Timp de încălzire 32 s
Timp de răspuns printare 11s 12.5 s

Sistem de operare compatibil
Linux Unix Microsoft Windows Mac 
OS X 10.8 sau o versiune ulterioara

Limbaj printare
PDF Direct Print 1.7 XPS Direct Print 
PCL 6 (PCL 5C/PCL-XL) PostScript 3 
(KPDL3)

Dimensiuni & greutate
Greutate 26 Kg
Lungime 417 mm
Lăţime 429 mm
înălţime 495 mm
III.C.3. IMPRIMANTA - 1  bucata
Procesor > 500 MHz
Memorie >128 MB
Retea/USB/DUPLEX



Minim 20 ppmmonocrom (2 bucăţi)
Scanner
Toner ceramic
Caracteristici generale¡1

Tip produs Imprimanta multifuncţionala
Tehnologie printare Laser
Mod printare Monocrom
Utilizare Home & office
Funcţii principale Printare Scanare Copiere Fax
Conectivitate Reţea
Format general imprirpanta A4
Printare fata/verso (Duplex) Automat
Alimentator automat 
documente (ADF)

de
Da

Funcţii speciale
AirPrint Cortado Cloud Print Google 
Cloud Print 2.0 iPrint&Scan Brother 
Print Service Plugin Mopria

Conţinut pachet

Cablu de alimentare Cablu fax Ghid 
de siguranţa produsului Ghid de 
instalare si configurare rapida 
Consumabile CD cu software 
Certificat de garanţie

Tip display LCD LED

Volum recomandat de 
(pagini/luna)

printare
2000

Aplicaţii printare cloud & 
mobile

AirPrint Cortado Cloud Print Google 
Cloud Print 2.0 iPrint&Scan Brother 
Print Service Plugin Mopria

Culoare Negru
Specificaţii consumabile
Tip consumabil Toner

Consumabile compatibile
Toner Brother TN-2411 Toner 
Brother TN-2421 Cilindru Brother DR- 
2401

PN consumabil TN-2411 TN-2421 DR-2401
Imprimanta
Viteza de printare monocrom 30 ppm
Rezoluţie printare (DPI) 600 x 600
Scanner

Rezoluţie scanare (DPI) 600 x 2400 600 x 600 19200 x 19200

Viteza de scanare (ADF) 23.6 ipm 7.5 ipm

Copiator
Viteza de copiere monocrom 30 ppm
Rezoluţie copiere (DP ) 600 x 600
Parametrii zoom 25 - 400%
Fax
Viteza transmisie fax 33.6 Kbps
Manevrare hârtie

Capacitate hârtie intrare (coli) 250



Capacitate hârtie ieşire (coli) 120

Specificaţii tehnice
Capacitate memorie 64 MB
Putere consumata 440 W
Nivel zgomot 30 dB 44 dB
Interfaţa USB Retea
Timp de răspuns printare 8.5 s

Sistem de operare corn patibil

Microsoft Windows 7 Microsoft 
Windows 8 Microsoft Windows 
server 2008 R2 Microsoft Windows 
Server 2012 R2 Microsoft Windows 
10 LPD/LPRng Microsoft Windows 
Server 2008 Microsoft Windows 
Server 2012 Mac OS X 10.8.x sau 
ulterior Linux CUPS

Limbaj printare GDI
Dimensiuni & greutate
Greutate 11.8 Kg
Lungime 318.5 mm
Lăţime 398.5 mm
înălţime 410 mm

OPERATORUL ECONOMIC 
(denumirea /numele)



OPERATORUL ECONOMIC
(denumirea/numelej

Catre

Form ular

FORMULAR DE OFERTA
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)Domnilor,1. Examinând documentaţia de atribuire publicata de Spitalul General CF Galaţi, subsemnaţii, ________________________________reprezentanţi ai ofertantului_________________________________ , ne oferimca, in conformitate cu prevederile si cerinţele (denumirea/numele ofertantului]cuprinse in documentaţia mai sus menţionata, sa furnizam Echipamente informatice pentru Spitalul 

General C F  Galat „Calculator cu monitor si imprimanta ” ,conform anunţ publicitar, pentru suma(lei)
(suma in litere si in cifre)platibila după recejbtia produselor , la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de

_(suma in litere si in cifre)2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in termen de maxim 3 zile de la achiziţia in SICAP.3. Ne angajam sa menţinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 45 zile, respectiv pana ladata de__________________________________________ , si
(durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul)ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.4. Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta oferta, împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastră, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.5. Precizam ca: (se bifeaza opţiunea corespunzătoare)|_| depunem oferta alternativa, ale cărei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";|_| nu depunem oferta alternativa.6. înţelegem ca nu sunteti obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice alta oferta pe care o puteti primi.Data_____/_____/_____

(nume, prenume şi semnătură),

L.S.în calitate d e ........................................... legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
(denumirea/numele operatorului economic)



OPERATORUL ECONOMIC 
(denumirea/numele)

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

Nr.
Pach. Denumire Cantitate Valoare 

(lei, fara TVA )
Valoare 

(lei, cu TVA )

1.
Calculator cu t 
imprimanta (s[

astatura mouse, monitors! 
Decificatii:Al.A3,A4, B,C2) 1

II. Calculator cu tastatura mouse, monitor si 
imprimanta (specificatii:Al.A3,A4, B,C3) 1

III Calculator cu r 
(specificatii:A2

rionitor si imprimanta 
, B,C1) 1

TOTAL 3

OPERATORUL ECONOMIC 
(denumirea/numele)



Formularul nr. 5

CAPITOLUL I -PĂRŢILE ACORDULUI 

Art. 1 Prezentul acord se încheie între 

S.C........................

Nr.

ACORD DE ASOCIERE 

_____din_________

................................ . cu sediul în ................................................ . str.
.........  nr........................ . telefon ........................... . fax

, înmatriculată la Registrul Comerţului din ......................................................
sub nr.................................... . cod unic de înregistrare............................................... . cont bancar în
care se vor efectua plăţile de către Beneficiar ........................................................... deschis la

......................, adresa banca: ........................... . reprezentată de

...................................... având funcţia de.......................................................  , în
LIDER DE ASOCIEREcalitate de asociat -si

S.C. ..............., cu sediul în ............................................. , str.
Nr........................ , telefon ............................. fax
înmatriculată la Registrul Comerţului din

sub nr......................................... cod unic de înregistrare
cont ............................................................ deschis la

..., reprezentată de

..............................., având funcţia de

. , în calitate de ASOCIAT

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2.1 Părţile convin înfiinţarea unei Asocieri compusă din:
> (i -lider de asociere)........................................ ;
> (ii - Asociat 1 ) ................................... ;
> (iii - Asociat n),

având ca scop:
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de 

contractului___

b) derulare. 
desemnării ofertei

a/implementarea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul 
comune ca fiind câştigătoare,

cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere.

Art. 2.2 Asocierea 
contractuale confor 
declarate caştigăto 
rezultatului procedu

Art. 2.3. Asocierea 
stătătoare, neavând

Art. 2.4. Activitatea 
comerciale şi juridic 
asumate în vederea

pentru atribuirea

va încheia Contractul cu Beneficiarul, în vederea îndeplinirii obligaţiilor 
m prevederilor Documentaţiei de Atribuire, în baza ofertei depuse de Asociere şi
are urmare transmiterii de către ___________________  a comunicării
rii.

nu are personalitate juridică şi nu va putea fi tratată ca o entitate de sine 
calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil).

desfăşurată în cadrul Asocierii se realizează pe baza principiului independenţei 
:e a fiecărei Părţi şi pe cel al sprijinului reciproc privind obligaţiile contractuale 
realizării scopului Asocierii.



CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul ac 
semnat c u ____

Art. 4.1.

ord rămâne în vigoare pana la expirarea duratei de valabilitate a contractului 
______________ , respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de

acesta şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor asumate de Asociere faţă de Beneficiar. 

CAPITOLUL IV - OBL GĂTII LE PĂRŢILOR

Părţile convin ca Liderul de asociere este

Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de către Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat 
ca reprezentant autorizat să primească instrucţiunile contractuale pentru şi în numele tuturor 
membrilor Asocierii, de la Beneficiar, să poarte întreaga corespondenţă cu Beneficiarul şi, totodată, 
va deţine puterea de reprezentare a Asocierii în relaţia cu Beneficiarul.

Art. 4.2. Se împuterniceşte........................................ având calitatea de Lider al asocierii, pentru
întocmirea ofertei comune şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin 
prezentul acord.

Art. 4.3. Părţile vor răspunde individual şi solidar în faţa Beneficiarului în ceea ce priveşte toate 
responsabilităţile şi obligaţiile decurgând din sau în legătură cu Contractul.

PaArt. 4.4. Fiecare 
previzibile sau imp 
asumate prin Contra

rte va garanta, va apară şi va despăgubi cealaltă Parte pentru toate daunele 
revizibile, care ar putea rezulta din sau în legătură cu încălcarea obligaţiilor 
ct, de către Partea culpabilă.

Art. 4.5. In situaţi 
contractului "... 
asocieri, pentru a o 
fost cauzat prin acţi

a in care Beneficiarul suferă un prejudiciu în implementarea / derularea
......................... " se va îndrepta împotriva oricărui membru al prezentei

Dţine recuperarea prejudiciului suferit, indiferent dacă respectivul prejudiciu a 
jnea/omisiunea unui alt membru al asocierii.

CAPITOLUL V - INCE

Art. 5. încetarea Ac
a) neîncheierea, din
b) la îndeplinirea în
c) la încetarea de p 
prevederile Contrac

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE

Art. 6.1. Membrii 
calitate de Lider al 
financiar-contabile,

Datele de identifica

Numele titularului d 
Adresa:
Număr TVA: 
Reprezentant Legal: 
Telefon/fax/e-mail: 
Denumire Banca: 
Adresa Banca: 
Număr cont bancar: 
IBAN:

‘Asociatul ...
Contractului
identificare:

TAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

ardului de Asociere poate avea loc în următoarele cazuri: 
orice motiv, a Contractului între Asociere si Beneficiar; 
integralitate a obiectului contractului;
in drept a Contractului încheiat între Asociere şi Beneficiar, în conformitate cu 
ului.

asocierii convin ca asociatul ........................................................................  - în
Asocierii, să fie desemnat titular de cont, în vederea efectuării operaţiunilor 

respectiv emiterea şi încasarea facturilor aferente Contractului

re sunt următoarele:

e cont:

prin
........  - in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile aferente

intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand următoarele date de



Denumire:
Sediul Social:
Cod Unic de înregistrare:
Număr de ordine în Registrul Comerţului:
Cont Bancar:
Denumire Bancă:
Adresa Bancă:
Reprezentant Legal:

Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor 
este persoana juridica nerezidenta in Romania.

Art. 6.2. In caz de atribuire, asociaţii au convenit următoarele cote de participare în cadrul 
asocierii:

% {in litere),
% {in litere)

Art. 6.3. Asociaţii convin să se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării 
contractului, acordându-şi sprijin de natură tehnică, managerială sau/şi logistică ori de câte ori 
situaţia o cere.

Art. 6.4. Nici una dintre Părţi nu va fi îndreptăţită să vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate 
să greveze sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin 
obţinerea consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Părţi cât şi al Beneficiarului.

Art. 6.5. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a
serviciilor, cu prevederile contractului ce se va încheia în tre...........................................  (liderul de
asociere) şi Beneficiar.
Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere împreuna cu toate aspectele şi toate efectele ce decurg 

din, sau în legătură cu acestea,vor fi guvernate de legea română.
(2) Litigiile izvorâte din sau în legătură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii, 

or de drept comun.
onarea litigiilor izvorâte din sau în legătură cu Acordul de Asociere, între 

Beneficiar, se va realiza de către instanţa judecătorească de contencios

sunt supuse instanţe 
(3) So Iuţi 

membrii Asocierii s
administrativ şi fiscal română, conform Contract.

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat în limba romană.

în ............ exemplare.Prezentul Acord de Asociere s-a încheiat astăzi 
LIDER ASOCIAT
(reprezentant legal/împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societăţii) 

Nume si prenume

(semnătură si stampila)
ASOCIAT 1
(reprezentant legal/împuternicit conform actelor statutarei constitutive ale societăţii) 

Nume şi prenume

(semnătură si stampila)
ASOCIAT n
(reprezentant lega{/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societăţii) 

Nume şi prenume

(semnătură si stampila)
Nota 1: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte 
clauze.
Nota 2: Lipsa semnăturii reprezentantului legal sau reprezentantului împuternicit conform actelor 
statutare/constitutive ale societăţii conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere.



Formular nr. 6

ACORD DE SUBCONTRACTARE
nr......... /...........

Art.1. Părţile acordului :
_________________ . reprezentată prin......................................... . în calitate de contractor
(denumire operator economic, sediu, telefon)Şi

reprezentată prin. in calitate de
subcontractant 
(denumire operator economic, sediu, telefon)

Art. 2. Obiectul acordului:
Părţile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura de achiziţie
publică organizată de _____________________________________________ să desfăşoare
următoarele activitati ce se vor subcontracta

Art.3. Valoarea estimată a serviciilor ce se vor presta de subcontractantul_________
este de__________ lei, reprezentând_____ % din valoarea totală a serviciilor ofertate.

Art.4. Durata de prestare a (serviciilor) este de luni.

Art. 5. Alte dispoziţii:
încetarea acordului de subcontractare
Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
b) alte cauze prevăzute de lege.

Art. 6. Comunicări
Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la 
adresa/adresele........................................................................ . prevăzute la art.1

Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe 
care contractantul le are faţă de investitor conform
contractului______ ___________________ (denumire contract).

Art.8. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, 
litigiile se vor soluţiona pe cale legală.
Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

(contractant)

Note:
Prezentul acord con 
obiectului contract 
în cazul în care ofe 
aceleaşi condiţii în 
Este interzisă subco

(subcontractant)

stituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale 
ului/contractelor.
rta va fi declarată câştigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în 
care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă, 
ntractarea totală a contractului.



CAIET DE SARCINI
INFORMAŢII PENTRU CONTRACTANT! 

pentru achiziţia directa de echipamente IT

1. INTRODUCERE
Caietul de sarcini face parte integranta din documentaţia pentru atribuirea contractului de furnizare produse si 

constituie ansamblul cerinţelor pe baza carora se elaborează de către ofertant propunerea tehnica si financiara. 
Cerinţele impuse in caietul de sarcini, vor fi considerate ca fiind minimale.
In acest sens orice oferta prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata in considerare, dar 
numai in măsură in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior, cerinţelor minimale 
din Caietul de sarcini.

2. INFORMAŢII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ, CONTEXTUL CONTRACTULUI
în cadrul acestei achiziţii, Spitalul General CF Galaţi îndeplineşte rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor 
în cadrul Contractului.
Spitalul General CF Galaţi, cu sediul în Galaţi, Alexandru Moruzzi, nr. 5-7, achiziţionează produse atât pentru sediul din 

Galaţi.
3. DESCRIEREA PRODUSELOR SOLICITATE
Autoritatea contractantă intenţionează să achiziţioneze echipamente informatice, aprobate pe lista de investiţii 
pentru anul 2020, respectiv achiziţie directa : Calculator cu monitor si imprimantă -  3 buc, COD CPV - 30141200-1 in 
următoarea configuraţie:
A1,A2 - Unitate centrală 
A3. - Tastatură,
A4. Mouse 
B. Monitor
C1,C2,C3 -Imprimantă.

Nr.
pachet

Unitate centrala Tastatura Mouse Monitor Imprimanta

0 A l
nr.
buc

A2
nr. buc

A3 A4 B C I C2 C3

1. 1 - 1 1 1 - 1 -

II. 1 - 1 1 1 - - 1
III. - 1 - - 1 1 - -

Total cant. 2 1 2 2 3 1 1 1
Nota:
Pachetul I. cuprinde unitate centrala Al+Tastatura A3+ Mouse A4+ Monitor B+ Imprimanta C2; 
Pachetul II. cuprinde unitate centrala Al+Tastatura A3+ Mouse A4+ Monitor B+ Imprimanta C3: 
Pachetul III. cuprinde unitate centrala A2+ Monitor B+ Imprimanta CI:

Specificatatiile tehnice sunt anexate la prezentul Caiet de sarcini

5. VALOARE ESTIMATA: 11.764,00 lei fara TVA.

6. SURSA DE FINANŢARE: Bugetul De Stat
7. PROCEDURA DE ATRIBUIRE: achiziţie directa
8. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: preţul cel mai scăzut
9. LEGISLAŢIA APLICATĂ:

Legea 98/2016, privind achiziţiile publice, cu modificările si completările ulterioare

1



HG 395/2016'pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziţie publica/ acordului cadru din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si 
completările ulterioare.
- Legea 101/2016, privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziţie publica, a 
contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii, precum si pentru 
organizarea si funcţionarea Consiliului National de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările si completările 
ulterioare.
10. LIMBA DE REDACTARE A OFERTEI - limba romană
11. TERMEN DE GARANŢIE: min. 36 luni, cu efect de la data de livrare a produsului la sediul spitalului.
Garanţia trebuie să acopere reparaţiile sau înlocuirile, inclusiv ridicarea şi returnarea sau reparaţii la faţa locului. 
Garanţia trebuie sa asigure faptul că produsele sunt conforme cu specificaţiile, fără costuri suplimentare. Aceasta 
include defectele de fabricaţie , inclusiv pentru baterii, precum neîncărcarea bateriei, şi imposibilitatea detectării 
conexiunii acesteia.
12. ATRIBUŢIILE Şl RESPONSABILITĂŢILE AUTORITĂŢII CONTRACTANTE
Autoritatea contractantă va efectua plata facturii, in conformitate cu datele înscrise in factura, după efectuarea 
recepţiei la sediul autoritatii contractante.
Autoritatea contractantă notifică ofertantul cu privire la fiecare neconformitate imediat ce acesta o identifică. 
Furnizorul notifică autoritatea contractantă cu privire la neconformităţile care nu au fost remediate şi comunică 
autorităţii contractante perioada de remediere a acestora. Furnizorul remediază neconformităţile, în termenul 
comunicat autorităţii contractante.
MODALITATI DE PLATA
Autoritatea contractanta va plaţi facturile cu ordin de plata prin Trezorerie, in termen de maxim 60 de zile de la 
recepţia produselor la sediul Spitalului General CF Galaţi, Str. Al. Moruzzi, nr. 5-7.
Facturile furnizate vor fi emise şi completate în conformitate cu legislaţia română în vigoare.
Dacă factura are elemente greşite şi/sau greşeli de calcul identificate de autoritatea contractantă, şi sunt necesare 
revizuiri, clarificări suplimentare sau alte documente suport din partea contractantului, termenul de 60 de zile pentru 
plata facturii se suspendă. Repunerea în termen se face de la momentul îndeplinirii condiţiilor de formă şi de fond ale 
facturii.
Contractantul este răspunzător de corectitudinea şi exactitatea datelor înscrise în facturi şi se obligă să restituie atât 
sumele încasate în plus cât şi foloasele realizate necuvenit, aferent acestora. Sumele încasate în plus, cât şi foloasele 

acestora (pe perioada de la încasare până la constatarea lor), vor fi stabilite în urma verificărilor 
Organele de Control Intern ale contractantului la solicitarea/notificarea din partea autorităţii

necuvenite aferente 
executate de către 
contractante.
13. LIVRARE, AMBALARE, ETICHETARE, TRANSPORT SI ASIGURARE PE DURATA TRANSPORTULUI 

este maxim 5 zile de la finalizarea achiziţiei in SICAP.
Produsele vor fi livrate cantitativ si calitativ ia locul indicat de Autoritatea Contractanta . Fiecare produs va fi insotit de 
toate subansamblele/ părţile componente necesare punerii si menţinerii in funcţiune.
Contractantul va ambala si eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul 
transportului acestora către destinaţia stabilită. Ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, 
manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării şi precipitaţiilor din timpul transportului,etc. 
Transportul si toate costurile asociate livrării sunt in sarcina exclusiva a contractantului.
Asigurarea produselor pe timpul transportului împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul 
transportului si cauzate de orice factor extern cade in sarcina furnizorului.
Destinaţia de livrare este: Spitalul General CF Galaţi, str. Alexandru Moruzzi, nr. 5-7.
Contractantul este responsabil pentru livrarea in termenul agreat al produselor si se consideră că I a luat în 
considerare toate dificultăţile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens şi nu va invoca nici un motiv de întârziere 
sau costuri suplimentare.
14. COMUNICĂRI
Orice comunicare făcută de Părţi va fi redactată în scris şi depusă personal de Parte sau expediată prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea primirii 
documentului.
Comunicările între Părţi se pot face şi prin fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării, 
în cazul în care expeditorul solicită confirmare de primire, aceasta trebuie să indice această cerinţă în comunicarea sa 
şi să solicite o astfel de dovadă de primire ori de câte ori există un termen limită pentru primirea comunicării. în orice 
caz, expeditorul ia toate măsurile necesare pentru a asigura primirea la timp şi în termen a comunicării sale.
15. INSTALARE, PUNERE IN FUNCŢIUNE, TESTARE



Testarea, Instalarea si punerea in funcţiune se face de personalul de specialitate al autoritatii contractante, in 
colaborare cu personalul de specialitate al ofertantului. Operatorul va desemna o persoana de contact in propunerea 
tehnica. Produsele oferite vor fi însotiţe de toate accesoriile necesare funcţionării lor (modul hardware, soft) la 
parametrii ceruţi in specificaţia tehnică, chiar dacă beneficiarul a omis solicitarea lor explicită si totodată de 
documente cu specificaţiile tehnice emise de producător pentru produsele ofertate, traduse în limba romană.
16. MODUL DE PREZENTARE AL OFERTEI
Se acceptă numai dferte transmise prin intermediul SICAP. Numai in cazul in care din motive tehnice imputabile SICAP. 
operatorul economic nu poate incarca oferta ca document ataşat, aceasta se poate depune la secretariatul 
spitalului/email: spitalcfgl(5)vahoo.com / fax 0236411613, pana la data solicitata de Autoritatea Contractanta si ora 
stabilita de SICAP, in anunţul publicitar.
Documentele, Prop 
contractanta nu isi

unerea tehnica si financiara se incarca in termenul specificat in anunţul publicitar. Autoritatea 
asuma cautarea pe platforma SICAP dupa alte denumiri sau dupa data si ora indicata in anunţul 

publicitar si prezenta documentaţie.Nu se accepta oferte alternative.
18. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE
Propunerea tehnica se va intocmi in conformitate cu cerinţele minime obligatorii ale autoritatii contractante si se va 
incarca in SICAP. Ofertele care nu corespund tuturor cerinţelor tehnice minimale , solicitate in Caietul de sarcini, vor fi 
respinse ca fiind "neconforme", conf. art. 215 din Legea 98/2016 si art. 137 alin. 3 din HG 395/2016.

19. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE

In SICAP oferta se va incarca cu denumirea „Echipamente informatice -Spitalul CF Galaţi" astfel:

COD CPV -30141200-1

La descrierea achiziţiei: se evidenţiază preţul pe fiecare pachet in parte astfel:
Pachetul I. cuprinde unitate centrala Al+Tastatura A3+ Mouse A4+ Monitor B+ Imprimanta C2;
Pachetul II. cuprinde unitate centrala Al+Tastatura A3+ Mouse A4+ Monitor B+ Imprimanta C3:
Pachetul III. cuprinde unitate centrala A2+ Monitor B+ Imprimanta CI:

La rubrica „ PREŢ"se va trece valoarea totala fara TVA a celor 3 pachete menţionate in descriere.

In ataşament se vă incarca documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara conform 
formular oferta si anexa la formular.

-PREŢ - se va afişa valoare, exprimata in Lei fara TVA. 
-CONDIŢII PLATA : Maxim 60 zile de la receptionarea la sediu

Specificaţii tehnice - Calculator cu monitor si imprimantă - 3 buc

Ofertele care vor prezenta produse cu specificaţii inferioare vor fi respinse ca neconforme.
Produsele sa fie doar produse noi, an fabricaţie 2019-2020, (nu se admite un produs resigilat/ recondiţionat/ 

refăcut/ utilizat, etc).
Nu se acceptă adaptoare sau soluţii improvizate pentru porturile sau interfeţele echipamentului
Produsele oferite vor fi însotiţe de toate accesoriile necesare funcţionării lor (modul hardware, soft) la 

parametrii ceruţi în specificaţia tehnică, chiar dacă beneficiarul a omis solicitarea lor explicită.
Se solicită documente cu specificaţiile tehnice emise de producător pentru produsele ofertate, traduse în limba 

romană.

Calculator cu monitor si imprimanta - 3 buc., în următoarea configuraţie solicitată:
A1,A2 - Unitate centrală 
A3. - Tastatură,
A4. Mouse 
B. Monitor
C1,C2,C3 - Imprimantă.

CERINŢE DE CAUTATE/PERFORMANTA ASOCIATE PRODUSELOR CE VOR FI LIVRATE 
A. 1 UNITATE CENTRALĂ 2 bucăţi

Procesor:l5 „sau echivalent'
3



Frecventa procesor: > 3.2 GH
Port: VGA sau HDMI
HDD:SSD minim 128 GB. Sau SATA 3 1TB 
Sursa de alimentare minim 200 W.
Reţea GIGAETHERNET 10/100/1000 MB. 
Memorie RAM minim 4 GB ECC.
Prturi USB minim 6 bucăţi.

Caracteristici generale

Tip sistem 
Destinat pentru

Sistem de operare

Lungime
Adâncime
înălţime
Culoare

Desktop PC 
Home office
Microsoft Windows 
10 Pro
154 mm 
274 mm 
350 mm 
Negru

Procesor
Producător procesor 
Tip procesor 
Model procesor 
Număr nuclee 
Număr thread-uri 
Arhitectura 
Frecventa nominala 
Frecventa Turbo Boost 
Cache
Tehnologie procesor 
Procesor grafic integrat

Placa de baza
Socket procesor

Porturi Back panel 

Reţea

Intel®¡5 „sau echivalent”8500 „sau echivalent”
66
Coffee Lake 
3000 MHz 
4100 MHz 
9 MB 
14 nm
Intel® UHD Graphics 630

1151 „sau echivalent”
2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 l x  
HDMI
10/100/1000

DisplayPort 1 x Audio Combo 1 x RJ 45 1 x

Memorie RAM
Tip memorie 
Capacitate memorie

Frecventa memorie

DDR4 
8 GB
2666
MHz

Capacitate stocare
Tip stocare 
Capacitate HDD/SSHD

Interfaţa HDD/SSHD 

Viteza de rotatie HDD

HDD
1TB
SATA
3
7200
rpm
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Placa video
Tip placa video Integrata

Carcasa & Sursa
Tip carcasa Mini Tower 
Putere sursa 260 W 
Unitate optica DVD-ROM

A. 2 . UNITATE CENTRALĂ 1 bucata

Procesor:l3„sau echivalent”
Frecventa procesor: > 3.2 GH
Port: VGAsauHDMI
HDD: SSD minim 128 GB
Sursa de alimentare minim 200 W.
Retea GIGAETHERNET 10/100/1000 MB. 
Memorie RAM minim 4 GB ECC.
Prturi USB minim 6 bucăţi.

Caracteristici generale

Tip sistem Desktop PC
Destinat pentru Home office 
Sistem de operare Ubuntu 
Conţinut pachet Mouse + Tastatura cu fir 
Lungime 293 mm
Adâncime 92.6 mm
înălţime 290 mm
Culoare Negru

Procesor

Producător procesor 
Tip procesor 
Model procesor 
Număr nuclee 
Număr thread-uri 
Arhitectura 
Frecventa nominala 
Frecventa Turbo Boost 
Cache
Tehnologie procesor 
Procesor grafic integrat

Intel®
¡3 „sau echivalent”
9100 „sau echivalent”
4
4
Coffee Lake 
3600 MHz 
4200 MHz 
6144 KB 
14 nm
Intel® UHD Graphics 630

Placa de baza

Socket procesor 
Porturi Back panel 
Reţea

1151 „sau echivalent”
1 x VGA 4 x USB 2.0 2 x USB 3.0 3 x Audio 1 x RJ 45 1 x HDMI 
10/ 100/1000
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Versiune Bluetooth 4.0 
Wireless 802.11 b/g/n

Memorie RAM

Tip memorie DDR4
Capacitate memorie 8 GB 
Frecventa memorie 2400 MHz 
Sloiuri ocupate 1

Capacitate stocare

Tip stocare SSD 
Capacitate SSD 256 GB

Placa video

Tip placa video Integrata

Carcasa & Sursa

Tip carcasa 
Putere sursa 
Unitate optica

A. 3. TASTATURA 2
Minim 104

bucăţi
key

Conector USB

A. 4. MOUSE 2 bucăţi
Optic 
Conector USB

B. MONITOR -  3 bucăţi

Caracteristici generale

Gama Home & Office
Putere consumata 20 W
Standarde ENERGY STAR EPEAT Gold TCO
Culoare Negru
Greutate 3.17 Kg
Lungime 544.8 mm
Lăţime 180 mm
înălţime 415 mm

Afişare

Diagonala 23 inch

Slim Tower 
200 W 
DVD RW
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Tehnologie display IPS
Tip rezoluţie Full HD
Rezoluţie optima 1920 x 1080
Tip iluminare fundal LED
Aspect imagine 16:9
Format ecran Wide
Tip suprafaţa display Anti glare
Luminozitate 250 cd/m2
Timp de răspuns 5 ms
Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala 178 / 178 grade 
Contrast tipic 1000 :1
Dimensiune punct 0.265 mm
Rata de refresh (maximala) 60 Hz
Număr culori I 16.7 Milioane

Conectivitate

Porturi video 1 x Display port VGA

Facilitaţi

Montare pe perete 
Tehnologii

Conţinut pachet

C.l. IMPRIMANTA -  1 bucata

VESA 100 x 100 mm 
Comfort View
Cablu alimentare Manual de utilizare Cablu 
VGA Cablu Display port

Procesor > 500 MHz 
Memorie >128 MB 
Retea/USB/DUPLEX 
Minim 20 ppmmonocrom
Scanner 
Toner ceramic

Caracteristici generale

Tip produs 
Tehnologie printare 
Mod printare 
Utilizare
Funcţii principale 
Conectivitate 
Format general imprimanta A4 
Printare fata/verso (Duplex) Automat 
Culoare Alb/Negru

Imprimanta multifuncţionala 
Laser
Monocrom 
Home & Office 
Printare 
USB Reţea

Specificaţii consumabile

Tip consumabil Toner
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Imprimanta

Viteza de printare 
Rezoluţie printare

Manevrare hârtie

Capacitate hârtie ii 
Capacitate hârtie ii

monocrom 40 ppm 
(DPI) 1200x 1200

ntrare (coli) 100 
esire (coli) 250

Specificaţii tehnice

Frecventa procesor 800 MHz
Capacitate memorie 256 MB
Putere consumata 620 W
Nivel zgomot 48 dB
Timp de încălzire 15 s
Timp de răspuns pr ntare 6.4 s
Sistem de operare compatibil : Windows Linux Mac OS
Limbaj printare

Dimensiuni & greutate

Greutate 14 Kg 
Lungime 375 mm 
Lăţime 393 mm 
înălţime 272 mm

C.2 . IMPRIMANTA -  1 bucata

PCL 6

Procesor > 500 MHz
Memorie >128 MB
Retea/USB/DUPLEX
Laser color
Minim 20 ppmcolor
Scanner
Toner ceramic

Caracteristici generale

Tip produs

Tehnologie printare 
Mod printare 
Utilizare

Funcţii principale

Conectivitate 
Format general

Imprimanta
multifuncţionala
Laser
Color
Business
Printare Scanare Copiere 
Fax
USB Reţea 
A4



Printare fata/verso 
(Duplex)

im prim anta

Alimentator automat de 
documente (ADF)

Funcţii speciale

Automat

Da

Sortare electronica 
Copiere cârd ID Controlul 
densităţii la copiere Auto 
Colour Mode Scan-once- 
copy-many 4 in 1 Ajustare 
densitate

Conţinut pachet 1 x CD 1 x Imprimanta 1 x 
Cablu de alimentare

Consumabil pachet 
Tip display
Ciclu de lucru maxim 
(pagini/luna)

Standard 
LCD LED

30000

Volum recomandat de 
printare (pagini/luna) 600

Aplicaţii printare cloud & 
mobile

AirPrint Mopria Kyocera 
Mobile Print

Culoare Alb/Negru

Specificaţii consumabile

Tip consumabil Toner
Toner Kyocera TK-5230K Toner 
Kyocera TK-5220K Toner Kyocera 
TK-5230C Toner Kyocera TK- 

Consumabile compatibile 5230M Toner Kyocera TK-5230Y 
Toner Kyocera TK-5220C Toner 
Kyocera TK-5220M Toner Kyocera 
TK-5220Y

Imprimanta

Viteza de printare monocrom 21 ppm 
Viteza de printare color 21 ppm
Rezoluţie printare (DPI) 1200 x 1200 9600 x 600 600 x 600

Scanner

Format scanner
Rezoluţie scanare (DPI)

A4
600 x 600 400 x 400 300 x 300 200 x 200

Funcţii scanner
Scan-to-e-mail (SMTP) Scan-to-FTP (FTP 
over SSL) Scan-to-SMB Scan to USB Host 
TWAIN scan WSD Scan

Viteza de scanare (ADF) 30 ipm 23 ipm

Copiator

Parametrii zoom 25 - 400%

9



Fax

Viteza transmisie fax 33.6 Kbps
Rezoluţie fax (DPI)

Manevrare hârtie

200 X 100 200 X 200 200 x 400 400 x 400

Capacitate hârtie intrare (coli) 300
Capacitate hârtie ieşire (coli) 150
Capacitate alimentare automata documente
(ADF)

Greutate hârtie

Specificaţii tehnice

Frecventa procesor 
Capacitate memorie 
Putere consumata 
Nivel zgomot

Interfaţa

Format fişier

Timp de încălzire 
Timp de răspuns printare

Sistem de operare compatibil 

Limbaj printare

50

60 - 220 g/mp 60 -163 
g/mp 50 - 160 g/mp

800 MHz 
512 MB 
345 W 
48 dB
USB Host Interface USB 2.0 (Hi- 
Speed) Gigabit Ethernet 
(lOBaseT/lOOBaseTX/lOOOBaseT)
TIFF PDF PDF/A High compression 
PDF Encrypted PDF JPEG XPS
32 s
I l s  12.5 s
Linux Unix Microsoft Windows Mac 
OS X 10.8 sau o versiune ulterioara 
PDF Direct Print 1.7 XPS Direct Print 
PCL 6 (PCL 5C/PCL-XL) PostScript 3 
(KPDL3)

Dimensiuni & greutate

Greutate 26 Kg 
Lungime 417 mm 
Lăţime 429 mm 
înălţime 495 mm

C.3. IMPRIMANTA -  1 bucata

Procesor > 500 MHz
Memorie >128 MB
Retea/USB/DUPLEX
Minim 20 ppmmonocrom (2 bucăţi)
Scanner
Toner ceramic

Caracteristici generale
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Tip produs 
Tehnologie printare 
Mod printare 
Utilizare
Funcţii principale 
Conectivitate

Format general imprimanta

Printare fata/verso (Duplex)
Alimentator automat de 
documente (ADF)

Funcţii speciale

Conţinut pachet

Tip display
Volum recomandat de printare 
(pagini/luna)

Aplicaţii printare cloud & mobile

Culoare

Specificaţii consumabile

Imprimanta multifuncţionala 
Laser
Monocrom 
Home & office
Printare Scanare Copiere Fax 
Reţea

A4

Automat

Da

AirPrint Cortado Cloud Print Google Cloud 
Print 2.0 iPrint&Scan Brother Print Service 
Plugin Mopria
Cablu de alimentare Cablu fax Ghid de 
siguranţa produsului Ghid de instalare si 
configurare rapida Consumabile CD cu 
software Certificat de garanţie
LCD LED 

2000

AirPrint Cortado Cloud Print Google Cloud 
Print 2.0 iPrint&Scan Brother Print Service 
Plugin Mopria
Negru

Tip consumabil Toner
Toner Brother TN-2411 

Consumabile compat bile Toner Brother TN-2421 
Cilindru Brother DR-2401

PN consumabil TN-2411 TN-2421 DR-2401

Imprimanta

Viteza de printare monocrom 30 ppm 
Rezoluţie printare (DPI) 600 x 600

Scanner

Rezoluţie scanare 

Viteza de scanare

Copiator

Viteza de copiere 
Rezoluţie copiere 
Parametrii zoom

(DPI) 600 x 2400 600 x 600 19200 x 
19200

(ADF) 23.6 ipm 7.5 ipm

monocrom 30 ppm
(DPI) 600 x 600 

25 - 400%
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Fax

Viteza transmisie fax 33.6 Kbps

Manevrare hârtie

Capacitate hârtie intrare (coli) 250 
Capacitate hârtie ieşire (coli) 120

Specificaţii tehnice

Capacitate memorie 
Putere consumata 
Nivel zgomot 
Interfaţa 
Timp de răspuns printare

64 MB 
440 W 
30 dB 44 dB 
USB Reţea 
8.5 s
Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 
8 Microsoft Windows server 2008 R2 
Microsoft Windows Server 2012 R2 

Sistem de operare compatibil Microsoft Windows 10 LPD/LPRng
Microsoft Windows Server 2008 
Microsoft Windows Server 2012 Mac OS 
X 10.8.x sau ulterior Linux CUPS

Limbaj printare GDI

Dimensiuni & greutate

Greutate 11.8 Kg 
Lungime 318.5 mm 
Lăţime 398.5 mm 
înălţime 410 mm

Nota: In cazul in care 
ansamblu sunt desem 
comerţ, un brevet de 
privind achiziţiile publi

pe parcursul specificaţiilor tehnice, a caietului de sarcini sau al documentaţiei de achiziţie in 
nate produse de o anumită origine/fabricaţie sau procedee speciale, mărci de fabrică sau de 
invenţie, licenţa de fabricaţie sau a unei anume origini ori producţii, ce contravin legislaţiei 

ice, acestea se vor interpreta cu: "sau echivalent".

întocmit,
Analist programator Mihai loan
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