Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:

Beneficiarul COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ”TRAIAN LALESCU”
HUNEDOARA a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de
Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi
pentru licee derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE şi
intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția de bunuri.
În luna octombrie 2017 unitatea noastră are în vedere achiziția materialelor
consumabile necesare desfășurării activităților din proiect.
Cei interesați pot obține detalii despre achiziția mai sus menționată în
termen de 3 zile, la sediul unității noastre din str. Victoriei, nr. 23, loc. Hunedoara
sau telefonic la numărul 0726 745 806 (Surdilă Vasile- responsabil cu achizițiile).

FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE
Achiziția de bunuri
Denumirea achiziției: Echipament Multifuncțional (imprimantă + copiator + scanner) format A3
Specificații tehnice solicitate
Echipament Multifuncțional (imprimantă + copiator + scanner) format A3
Echipament conform ISO 9001
Caracteristici tehnice MINIME acceptate:
Tehnologie: LASER COLOR
Tip echipament: Color pentru tipărire, scanare și copiere;
Formate acceptate: cel puțin A3 si A4;
Rezoluție pentru tipărire/copiere minim 1200x1200 / 600x600 dpi;
Viteza de tipărire / copiere: cel puțin 25ppm pt A4 si 15ppm A3
Procesor minim 800 MHZ;
Memorie standard instalată minim 2GB;
Duplex si RADF (să poată efectua copiere față-verso);
Display LCD cu touchscreen de minim 5”
Capacitate standard de manipulare a hârtiei de minim 1200 coli cu posibilități de extindere
la minim 2300 coli;
Conectivitate minim port USB si Gigabit LAN;
Limbaje de tipărire standard: UFR II si PCL 6
Ofertantul va include in preț si VA LIVRA impreună cu produsul cele 4 cartușe (C, M, Y, BK)
sigilate cu capacitate de minim 8,5K pentru C,M,Y si minim 15K pentru BK.
Ofertantul va include toate costurile legate de transport pană la unitatea noastră precum și
costurile de instalare și punere in funcțiune.
Nume, prenume
Surdilă Vasile
Semnătură
Data

