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CAIET DE SARCINI 

SERVICII DE REPARARE ŞI ÎNTREŢINERE XEROX ŞI FAX 

Generalit ăţi: 
Prezentul caiet de sarcini face parte integrant ă  din documentaţia pentru elaborarea 

ofertei şi constituie ansamblul cerin ţelor pe baza c ărora se eliberează  de fiecare ofertant 
propunerea tehriic ă . 

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens, orice ofert ă  
prezentată  care cuprinde pe lângă  cerinţele minimale impuse şi alţi parametrii care nu au 
fost menţionaţi în Caietul de sarcini, va fi luată  în considerare, dar numai în m ăsura în 
care propunerea tehnic ă  presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerin ţelor 
minimale prvăzute în Caietul de sarcini. Oferta de produse cu caracteristici tehnice 
inferioare celor prev ăzute în Caietul de sarcini sau care nu satisfac cerin ţele Caietului de 
sarcini va fi declarată  neconformă  şi va fi respinsă . 

Destina ţie: 
In vederea asigur ării bunei funcţionări a xeroxurilor şi faxurilor din dotarea 

Primăriei Municipiului Craiova se achizi ţionează  prestări de servcii ,,Servicii de 
reparare şi între ţinere xerox şi fax , pentru echipamentele care au dep ăşit perioada de 
garantie. 

Se vor asigura servicii de reparare şi între ţinere pentru un num ăr de 26 xeroxuri 
şi 13 faxuri(conform tabelului de mai jos). Echipamentele sunt amplasate la sediile 
Primăriei Municipiului Craiova din str. A.I. Cuza nr.7, str. A.I.Cuza nr. 1, str. Mitropolit 
Firmilian nr. 1 4, str. Calea Bucure şti nr. 5 1 C (Impozite şi Taxe) Craiovi ţa Noua ,Lapu ş  
T8. 
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LOCATIA Denumire echipament CANTITATE 

A.I. CUZA nr.1 hol parter XEROX M128 1 buc 
A.I. Cuza nr.7, cabinet primar BROTHER MFC 	8520 1 buc 

FAX 1 buc 
CANON 4580 

A.I. 	Cuza 	nr.7, 	secretariat BROTHER MFC 	8520 1 buc 
viceprimar DNYJ-FAX 

A.I. Cuza nr.7, serv. CIC BROTHER MFC 8460 1 buc 

A.I. 	Cuza 	nr.7, 	director 	Serv. BROTHER FAX 2920 1 buc 
publice  

A.I. Cuza nr.7, serv. APL BROTHER MFC 8460 1 buc 

A.I. Cuza nr.7, serv. Imagine SAMSUNG CLX 3 1 7SFN 1 buc 
(FAX) 

1 buc 
BROTHER MFC 8520 DN 

A.I. 	Cuza nr.1, 	serv. 	Apărare XEROX CD 415 1 buc 
civilă  MFC 9070 FAX 1 buc 

A.I. Cuza nr.1, Dir.Elaborare ş i XEROX 7132 1 buc 
implementare director 

A.I. Cuza nr.1, Dir. Elaborare şi XEROX 7132 FAX 1 buc 
implementare 	proiecte, 	etl, 
cam 1 04 

A.I. Cuza nr.1,Dir. Elaborare ş i XEROX 7132 1 buc 
implementare 	proiecte, 	etl, 
cam 1 06 

A.I. 	Cu•za nr.1, 	serv. 	Registru BROTHERMFC 8440 1 buc 
Agricol  

A.I. Cuza nr.1, Oficiujuridic XEROX C 35 1 buc 

A.I.Cuza nrl Oficiuljuridic BRATHER MFC 8510 1 buc 

A.I.Cuzanr.1 directorjuridic BRATHERMFC 8510 1 buc 

A.I. Cuza nr. 1, serv. Achizitii et.I BROTHER 	MFC 1 buc 
8460FAX 1 buc 
BROTHERMFC 8510 

A.I. Cuza nr.1, serv. Asociatii de BROTHER MFC 8065 1 buc 
proprietari, et. 11 

A.I. Cuza nr. 1, serv. Drumuri, et. BROTHER MFC 8460 1 buc 
111 cam 301 

A.I. Cuza nr.1, serv. Patrimoniu, BROTHER MFC 8460 1 buc 
et.III cam 304 

A.I. 	Cuza 	nr.1, 	serv. 	Fond XEROX 5020 1 buc 
locativ, et. 111 cam 303 BROTHER MFC 8110  1 buc 

BROTHER 	MFC 	8060 1 buc 
FAX 

A.I. Cuza nr.1, serv. Drumuri, BROTHER 	MFC 	8460 1 buc 



308 FAX 

M. Firmilian, serv. Impozite ş i 
taxe 

XEROX C118 - 1 buc 

MFC FAX 7420 1 buc 

Craioviţa Nouă  CANON PCD 340 1 buc 

Lăpuş  T8 BROTHER MFC 	8460 
FAX 
CANON 2016 IR 

1 buc 
1 buc 

Calea 	Bucureşti 	nr.51C, 	serv. 
Impozite şi taxe 

MFC FAX 9070 1 buc 

XEROX C123 1 buc 

Autoritatea tutelară  CANON MF 5730 1 buc 

Administratie publică  locala Cam 
8 

WORK CENTER 5330 1 buc 

Director Patrimoniu 	et.1 
Palace 

BROTHER 	MFC 	8460 
FAX  

1 buc 

Directia Impozite ş i taxe Konica Minolta 1 buc 

Ofertantul va asigura între ţinerea şi repararea aparatelor prin opera ţiuni specifice. Se vor 
asigura: 

-asistentă  tehnică  la sediul beneficiarului 
-diagnosticări, repara ţii şi testări echipamente 
-depanare, înlocuire componente defecte 

Modul de întocmire a ofertei 
Oferta va con ţine detaliat: 

-valoarea manoperei/copiator/lun ă(sau trimestru) şi fax / trimestru şi valoarea 
totală  luna sau trimestru. 

In cazul eventualelor defec ţiuni la xeroxuri şi faxuri pentru care se vor solicita 
servicii de reparare, ofertantul va preciza timpul de interven ţie din momentul solicitării. 

Modalit ăţi de plat ă: 
Furnizorul va factura contravaloarea serviciilor (inclusiv inlocuirea pieselor de 

schimb) la data prestarii (inlocuirii) acestora c ătre achizitor. 
Valoarea serviciilor prestate va fi achitată  pe baza facturilor emise de furnizor si 

acceptate de catre autoritatea contractanta, în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de 
la data emiterii facturii. 

Observa ţii: Preţurile vor include toate cheltuielile suportate de ofertant. Pre ţurile 
comunicate vor fi pre ţuri de vânzare în lei (TVA exclus). Pre ţurile rămân ferme pe toat ă  
durata de valabilitate a contractului. 

Prestarea serviciilor se va face în cursul anului 201 6 în maxim 24 de oi•e de la 
sesizare. 

Ofertanţii vor preciza persoana de 
nunarul de fax pentru transmiterea sesizarilor. 
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