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 Dezvoltare de Produse pentru Deficienţi de Vedere 

BAUM
ENGINEERING 

CAIET DE SARCINI 
pentru anunțul de achiziție 

Nr. 301 / 18.09.2019

I. DESCRIEREA OBIECTULUI PROPUS SPRE ACHIZIŢIE 
SC BAUM Engineering intenţionează să achiziţioneze o Imprimantă Flatbed 
UV Valoarea maximă a achiziției este de 90.000,00 Lei 

II. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI
2.1. Achizitorul are dreptul de a verifica produsul pentru a stabili conformitatea cu prevederile 

din caietul de sarcini
2.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul caiet de sarcini, 
2.3. Recepția se consideră încheiată după semnarea procesului verbal de recepţie de către cele 

două părţi, prin care se certifică instalarea şi testarea imprimantei. 

III. EVALUAREA OFERTELOR
3.1. Modul de analiză a ofertelor are în vedere conformitatea cu condițiile din caietul de 

sarcini.
3.2. Toate ofertele trebuie să îndeplineascpă simultan toate condițiile. 

IV. PREVEDERI GENERALE
4.1. Furnizorul se obligă să instaleze imprimanta la punctul de lucru al beneficiarului în 

maxim 10 zile lucrătoare de la primirea comenzii ferme și achitarea facturii proforma.
4.2. Factura se va emite în baza procesului verbal de recepţie cantitativă şi calitativă semnate 

fără obiecţiuni.
4.3. Furnizorul trebuie să demonstreze funcționarea imprimantei și a tuturor accesoriilor, 

conform ofertei.
4.4. Furnizorul oferă o garanție de 12 de luni pentru produsul livrat, timp în care orice sesizare 

va fi rezolvată în timp de 10 zile lucrătoare. Dacă în această perioadă produsul nu poate fi
reparat, acesta se înlocuiește cu unul nou.

V. SPECIFICAȚII TEHNICE 

Produsul livrat va îndeplini următoarele specificații tehnice: 
- Dimensiuni minime material: 530 x 350 x 100 (H) mm 
- Suprafață printare minimă: 500 x 330 mm 
- Rezoluție minimă 720 dpi 
- Grosime material: minim 100 mm 
- Greutate substrat: minim 3 kg 
- Se livrează cu consumabile (cerneală) și software 
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