
INVITAŢIE LA CONCURS

Autoritatea contractantă: Direcţiei generale finanţe a Consiliului municipal Chişinău
IDNO: 1007601009576

Sediul autorităţii contractante: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83,
bir. 18 (Str. Vlaicu Pârcălab, 57)

Numărul de telefon şi persoana de contact: tel: 022-222598, dna Boboc Nadejda
022-222870, dl Nicolaev Anatolie

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. 4 Dispozitiv -  imprimantă/scaner/copiator 
Imprimare - duplex
Alimentator de documente (ADF) - ADF duplex
Rezoluţie de imprimare - 600x600 dpi
Randamentul paginii este de - 30000 de pagini pe lună
Viteza de imprimare negru - 28 ppm (alb / negru A4)
Tehnologie de imprimare laser
Memorie imprimantă - 256 MB
Greutatea maximă a mediului - 60-163 g / m2
Dimensiunea hârtiei- A4
Interfaţă
AirPrint
Ethernet
USB2.0
Imprimare directă (Wi-Fi Direct)
Copiator:

Zoom - 25-400%
Rezoluţia optică a scanerului - 600x600 dpi 
Rezoluţie copiator - 600 x 600 dpi 

Scanner:
Senzor scaner tip -  CIS

Fax:
Rezoluţie fax -  200x400 dpi 
Viteza modemului - 33,6 Kbps

Ecran:
Afişajul -  LCD 

Alimentare:
Consum de energie -  1180W 

Set imprimantă:
CD-ul cu software 
Tichet de garanţie 
Cablu de alimentare 
Cartuşul de toner 
Manualul de utilizare



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 19.11.2020.

Şef interimar al Direcţiei 

Rima Sciastlivîi

11.11.2020

mailto:dgf@cmc.md

