
INVITAŢIE LA CONCURS 
privind încheierea unui contract de valoare mică 

de achiziţionare a bunului

Autoritatea contractantă: Direcţia generală finanţe a Consiliului municipal Chişinău

IDNO: 1007601009576

Sediul autorităţii contractante: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83,

Nr. telefon şi persoană de contact: tel: 022-22-28-03, Vasile Pereu 

Obiectul achiziţiei: Achiziţionarea aparatului multifuncţional

CodCPV: 30232110-8

Cerinţe faţă de bun

Nr.

d/o

Denumirea
bunului
solicitat

Unitatea
de

măsură

Canti
-tatea

Specificaţia tehnică deplină solicitată. 

Standarde de referinţă

1 Aparat multi
funcţional 
(imprimantă, 
copiator, 
scaner)

buc. 1 Dispozitiv -  imprimantă/scaner/copiator 
Timp de încălzire 19 sec.
Timp ieşire prima pagina Color -  nu mai mult de 7,7 sec. 
Timp ieşire prima pagina Alb/negru - nu mai mult de 
5,5 sec.
Tehnologia de imprimare -  cu laser
Viteza de imprimare Alb/negru, Color - nu mai puţin
de 20 file/min
Tipărire automată - duplex
Hard disk - nu mai puţin de 250 GB
Copiere multiplă până la 999 de copii
Rezoluţie 600 dpi
Scalare de la 25% la 400% în paşi de 1%
Limbă imprimantă standard - PCL5c, PCL6 (XL), PDF 
Direct Print, Mediaprint (JPEG / TIFF)
Limbă imprimantă adiţional - Adobe®PostScript®3 
original
Rezoluţie de imprimare - 1200 x 1200 dpi 
Interfaţă - standard USB 2.0, slot pentru card SD, 
Ethernet 10 bază-T / 100 bază-TX, Ethernet 1000 
Base-T
Interfaţă adăugător - WiFi (IEEE 802.1 la /b/g/n) 
Protocol de reţea TCP/IP - IP v4, IP v6 
OC Windows® -Windows® 7, Windows® 8, 
Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, 
Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, 
Windows® Server 2012
SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® 
AIX



Viteza de scanare - nu mai puţin de 54 pag. pe minut
Rezoluţie max. - 600 dpi
Dimensiunea originală A3, A4, A5, B4, B5, B6
Driverele au inclus Network TWAIN
Scanare pentru a trimite: e-mail, dosar, USB, cârd SD
Dimensiuni hârtie-tava standard A3,A4,A5,A6,B4,B5,B6
Capacitate hârtie - max. 2.300 de coli
Capacitatea tăvii de ieşire - max. 500 de coli
Densitatea hârtiei 52 - 300 g / m2
Cartuş de culoare pentru - nu mai puţin de 9500 de
pagini
Resurse cartuş b/w/toner -  nu mai puţin de 15000 de 
pagini

2. în oferta financiară -  să fie inclus preţul cu TVA şi fără TVA în lei moldoveneşti;

Condiţii suplimentare:

Experienţa în vânzări a tehnicii propuse nu mai puţin de 3 ani în RM;

Prezenţa a unui centru de deservire autorizat în RM;

înainte de a desemna învingător operatorul economic participant, se va verifica dacă 
specificaţia tehnicii în invitaţie coincide cu descrierea tehnică solicitată cu cea prezentată în 
ofertă;

Primirea şi darea în exploatare a tehnicii se va efectua în sediul direcţiei, cu transportul 
propriu al prestatorului în termen de 10 zile după semnarea contractului;

Achitarea se va efectua după livrarea bunului în lei moldoveneşti, în baza facturii fiscale 
în termen de 10 zile din momentul prezentării acesteia.

Invităm operatorii economici interesaţi să expedieze oferta comercială la adresa de e-mail 
dgf@,cmc.md

Vom aprecia expedierea ofertei până la data de 14 august 2020.

Şef interimar al Direcţiei 

Rima Sciastlivîi

06.08.2020


