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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                           

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                        

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                                                                                                                                       

                                                 
          INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

                          "BANAT" AL JUDEŢULUI TIMIŞ           

     

            

        

 Caiet sarcini  
   - Privind achiziţia de servicii reparație pentru multifuncționalul Konica Minolta 

Bizhub 224e – 

  

                1. Temei legal: 
                -  Legea nr. 98 / 2016 privind achiziţiile publice – publicată în M.O. nr.390 din 23.05.2016; 

         - Hotărârea de Guvern nr. 395 din 02.06.2016 pentru aprobarea normele metodologice a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului – cadru din Legea nr. 98 / 

2016  privind achiziţiile publice, modificată; 

   - Hotărârea de Guvern nr. 1490/2004 modificată şi completată, privind aprobarea  Regulamentului 

de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă cu    

modificările şi  completările ulterioare. 

                 

2. Specificații tehnice 
Achizitorul dorește achiziția de servicii de reparație pentru un echipament de tip multifuncțional 

Konica Minolta Bizhub 224e: 

 

 

Reparație echipament de tip multifuncțional rețea 

Konica Minolta Bizhub 224e 1 buc. 

 
 

CARACTERISTICĂ 

TEHNICĂ 
CERINȚE și OPERAȚIUNI 

Konica Minolta Bizhub 

224e sediul B al ISU Timiș, 

str. Cluj nr. 14 

Listează cu urme negre, șters în partea de sus a paginii. 

Apar erori repetate la senzorii compartimentului rezidual. 

Apar erori la unitatea de imagine a tonerului negru 

 

Operațiuni 

Înlăturarea defecțiunilor depistate prin reparația sau înlocuirea 

componentelor care prezintă urme de uzură, care au depășit 

numărul de pagini listate sau care prezintă anomalii de 

funcționare și erori  

Cerințe 

Echipamentele trebuie să funcționeze conform specificațiilor 

producătorului și la calitate maximă. 

Nu trebuie sa prezinte erori în utilizarea nici unei funcții. 

Garanție lucrare 6 luni 

Garanție piese 1 la 2 ani în funcție de legislația în vigoare 
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3. Fundamentarea necesităţii: 
 - Pentru funcţionarea  şi  întreţinerea  tehnicii  din  sectorul IT respectiv pentru îndeplinirea cu 

succes a activităților ordonate. 

 

 4. Valoarea estimată a produselor 
Valoarea estimată a produselor 372  lei fără  TVA 

             

 5. Termen maxim de livrare 
           Termenul de livrare până în data de 15.02.2021. 

Reparația se va face la sediul B al ISU Timiș pe str. Cluj nr. 14. 

 

6. Plata  

Plata se va efectua cu termen normal la finalul lunii dar se va lua în considerare o 

prelungire cu 30 de zile.  

 

          7. Criteriu de atribuire 

- Prețul cel mai scăzut la aceleași servicii. 

          

8. Tipul angajamentului legal 

- Achiziţie directă – factură 

         9. Responsabil de contract 

Mr. Rusu Marian, Serviciul Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, email: 

scti@isutimis.ro  tel. 0256494045, interior 27301. 
 

 

 

ÎNTOCMIT 
 Șef Serviciu Comunicații și Tehnologia 

Informației 

           Maior, 

 

RUSU Marian 
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