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Specificatii tehnice
privind achizitia de „Echipamente finisare materiale publicitare (presă, ghilotină, aparat de
sudură cu aer cald, kit calibrare culoare, etc)” pentru proiectul
„Studenţi practicieni - studenţi activi şi integraţi”- POSDRU/90/2.1/S/64176
Coduri CPV
-

29864000-3 – Echipament de birotica,

- 29560000-2 – Masini de brosat carti,
-

29561100-0 – Masini de legat carti,

- 22500000-5 – Placi sau cilindri tipografici, alte
echipamente de tipografie,

- 38418000-8 – Calorimetre,
- 29243210-9 – Masini de laminare,
- 30123400-1 –Masini de pliat
Specificatiile tehnice sunt intocmite in concordanta cu necesitatile obiective ale
beneficiarului, constituind conditiile ce trebuiesc indeplinite pentru achizitionarea de
„Echipamente finisare materiale publicitare (presă, ghilotină, aparat de sudură cu aer cald,
kit calibrare culoare)”. Conditiile impuse considerandu-se ca fiind minimale si obligatorii.
I. Denumirea prodususelor – Echipamente finisare materiale publicitare asa cum sunt ele
prezentate in Tabelul. Nr.1
II. Obiectul contractului
Obiectul contractului il constitue achizitionarea de echipamente finisare materiale
publicitare.
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Beneficiarul doreste achizitionarea de echipamente finisare materiale publicitare pentru
proiectul „Studenţi practicieni - studenţi activi şi integraţi”- POSDRU/90/2.1/S/64176, in
vederea desfasurarii in bune conditii a activitatilor necesare.
Beneficiarul isi rezerva dreptul de a achizitiona produsele solicitate de la operatorul
economic care a oferit pretul cel mai scazut pe produsul respectiv. Se pot incheia contracte
cu mai multi operatori economici.
Beneficiarul isi rezerva dreptul de nu incheia un contract daca pretul ofertat pe produsele
solicitate nu par a fi reale.
IV. Specificatii tehnice
Se doreste achizitonarea urmatoarelor echipamente finisare materiale publicitare
conform tabelului nr. 1:
Tabelul nr. 1
Nr.
crt.

Denumire

1.

Robot pentru lipit
poliplan cu jet de
aer cald pentru
finisare bannere

2.

Bara de taiat si
finisat

3.

Presa capse pentru
bannere

4.

Ghilotină electrica
cu stand de lucru

5.

Aparat pentru
indosariere cu
termoclei

Caracteristici funcţionale
-Posibilitate de reglare a temperaturii
-Posibilitate de reglare a vitezei
-Greutate max 20 kg
-Grosimea materialului de lipit min 0,5mm
-Putere min 1500W
-Capacitate de taiere: min 150 cm
-Materiale ce pot fi taiate: poliplan, autocolant,
hartie, carton
-Sistemul de taiere sa se realizeze prin bascularea
capului de taiere
- Realizarea gauririi si fixarii sa se faca intr-o
singura miscare
-capse suportate min 15 mm
-Dimensiuni max: 800mm x 700 mm x 1100mm
-Lungimea de taiere: min 350mm
-Capacitate de taiere: min 200 coli
-Ghidaj pentru hartie ajustabil
-Scala in cm
-Lama de otel rezistent
-Sistem de inchiderecu panou din plastic pentru
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protectia operatorului
-Sistem de iluminare a liniei de taiere
-Stand metalic de lucru inclus, cu spatiu de
depozitare
-Greutate max 100kg
-Capacitate indosariere min 300 coli
-Viteza de indosariere: minim 40 carti pe ora
-Grosime coperta: min 150g/mp
-Freze manuale
-Posibilitatea ajustarii adancimii de frezare
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6.

Laminator
documente A3

7.

Aparat de
indosariat cu inele
metalice cu pas de
legare 3:1

8.

Echipament pentru
biguit documente

9.

Colorimetru

10.

Echipament
semiautomat de
faltuit documente

-Viteza de laminare: min 500mm/min
-Grosime acceptata: min 1mm
-Durata de incalzire: max 5 min
-Posibilitate de laminare: atat la cald cat si la rece
-Constructie total metalica
-Latime de laminare min:280mm, format A3
-Posibilitate de reglare a temperaturii
-Ventilator de racire
-Capacitate de perforare: max 25 coli 80g/mp
-Capacitate de indosariere: min 100 coli
-Pas de legare 3:1, format A4
-Ghidaj ajustabil
-posibilitate de reglare a marginii de perforare intre
2mm-10mm
-Dimensiuni max 550mm x 650mm x 510mm
--Sertar de capacitate mare pentru reziduri
-Latime de biguire: min 320 mm
-Lungimea liniei gradate pentru orientare min 210
mm
-Sa fie prevazut cu ghidaje ajustabile pentru
orientarea hartiei
-Modalitate de biguire manuala
-Dispozitiv multifunctional destinat calibrarii si
profilarii monitoarelor LCD si LED
-Control pentru punctul de alb, luminozitate,
contrast, gamma
-Profilare pentru monitoare multiple.
-Dimensiune de faltuire max: 300x440mm
-Dimensiune de faltuire min: 90x120mm
-Grosime hartie acceptata min. 20 – max. 250g/m²,
-Viteza de faltuire min: 5500coli/ora
-Moduri de faltuire: min 3
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V. Cerinte privind calitatea
Produsele vor fi in conformitate cu standardele si normele in vigoare, fiind insotite de
certificate de calitate sau alte documente echivalente.
VI. Garantia produselor
Garantia produselor, va fi de cel putin de 12 luni incepand de la data livrarii acestora.
VII. Livrarea produselor
La livrare, produsele vor fi insotite cel putin de factura fiscala, aviz de insotire a marfii.
Receptia si transportul produselor se va face la sediul proiectului din Str. Italiana, nr 28,
sector 2, Bucuresti.
Recepţia produselor se va face în prezenţa ambelor părţi şi va fi consemată într-un
proces verbal de recepţie semnat de ambele părţi şi va însoţi obligatoriu documentele de plată.
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In cazul in care, produsele

nu corespunde cu specificatiile tehnice in momentul

livrarii, furnizorul are obligatia de a inlocui echipamentele cu unele corespunzatoare, fara alte
costuri suplimentare.
VIII. Termen de livrare - Maxim 15 zile de la semnarea contractului.
IX. Modalitati de plata - 15 zile de la livrare.Nu se poate acorda avans.
X. Alte informatii – La intocmirea ofertei operatorul economic va tine cont de informatiile
din anuntul de participare si documentatia pusa la dispozitie de achizitor (specificatii tehnice,
formulare).

Intocmit
Andronie Iustin

Responsabil financiar
Nica Dumitru

Consilier juridic
Făinişi Florin

Responsabil achizitii
Băluţă Aurelian Virgil
Manager proiect,
Rector
Conf.univ.dr. Aurelian A. Bondrea
……………………………………
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