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Nr. înreg.: 51/31/03/2012 

 

Rǎspuns clarificǎri 

La Documentaţia pentru ofertanţii pentru procedura de achiziţie Echipamente FEDR în 

vederea derulǎrii activitǎţilor în cadrul proiectului „PRACTIC - PRegăteşte-te şi Acţionează 

pentru Cariera Ta”, POSDRU/109/2.1/G/81451 

 

Urmare a solicitǎrii nr. 50/30.03.2012  adresatǎ de cǎtre un operator economic pentru LOT 1, 

formulǎm urmǎtorul rǎspuns: 

 

Întrebarea 1: Referitor la caracteristicile tehnice la copiator, vǎ rugǎm sǎ precizaţi dacǎ trebuie sǎ 

fie inclus și alimentator automat originale faţǎ-verso. 

 

 Rǎspuns: Da, copiatorul trebuie sǎ aibǎ inclus și acest accesoriu. 

 

Întrebarea 2: Care este capacitatea minimǎ de alimentare cu hârtie a echipamentului și care sunt 

caracteristicile minime ale suportului de copiere/printare? 

 

 Rǎspuns: Capacitatea minimǎ de alimentare cu hârtie a echipamentului este de 1.000 

coli, iar caracterisiticile suportului de copiere/printare trebuie sǎ fie de compatibile cu hârtie, 

greutate minimǎ 80g/m2, respectiv carton, greutate minimǎ 220g/m2. 

 

Întrebarea 3: Echipamentul trebuie sǎ fie prevǎzut cu suport mobil? 

 

 Rǎspuns: Da, echipamentul trebuie sǎ fie prevǎzut cu suport cu spaţiu de stocare, de 

preferat mobil, dar nu obligatoriu.  

 

Întrebarea 4: Echipamentul trebuie sǎ fie prevǎzut cu sistem duplex pentru copiere/printare? Care 

sunt caracterisiticile minime ale suportului de copiere/printare faţǎ-verso? 

 

 Rǎspuns: Da, echipamentul trebuie sǎ fie prevǎzut cu sistem duplex pentru 

copiere/printare, iar caracteristicile minime ale suportului de copiere/printare faţǎ-verso sunt cele 

prezentate la rǎspunsul de la întrebarea 2. 

 

Întrebarea 5: Echipamentul trebuie sǎ fie prevǎzut și cu funcţie de alimentare cu hârtie manual(by-

pass)? Care este capacitatea de alimentare și caracterisiticile suport de copier/printare în acest caz? 
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 Rǎspuns: Da, trebuie sǎ fie prevǎzut și cu funcţie de alimentare cu hârtie manual(by-

pass) cu o capacitate minimǎ de alimentare de 100 coli, caracteristici: min80g/m2 pentru hârtie, min 

220g/m2 pentru carton. 

 

Întrebarea 6: Echipamentul trebuie sǎ fie nou, sigilat sau folosit? 

 

 Rǎspuns: În mod obligatoriu, echipamentul trebuie sǎ fie nou și sigilat. 
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