Anunț pentru achiziția de
servicii - revizie generală pentru copiatoare
Stimaţi domni / stimate doamne,
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov dorește să achiziționeze servicii
pentru revizia generală a copiatoarelor, existente în patrimoniul instituției, conform
Anunț Publicitar nr. 141813 din data de 27.11.2017 publicat în SEAP.
În continuare, vă prezentăm informațiile necesare în vederea întocmirii ofertei
tehnice și financiare.
Tip anunt: Cumpărări directe.
Tip contract: Servicii.
Denumirea achizitie: Servicii - revizia generală pentru copiatoare - 8 buc.
CPV: 50313200-4 - Servicii de întreținere a fotocopiatoarelor (Rev.2)
Descrierea contractului:
Servicii de revizie generală pentru copiatoare, pentru verificarea şi menţinerea
echipamentelor la parametrii normali de funcţionare; verificarea se va realiza astfel:
 la sediu OCPI Braşov str. Zizinului nr.46 corp A – pentru Xerox Workcentre 133
- 4 buc şi Ricoh MP 2554SP – 3 buc
 la sediul BCPI Zǎrneşti – str. M.I. METIANU nr. 9 - Ricoh MP 2554SP- 1 buc.
În cadrul serviciilor se vor executa minim următoarele operaţiuni:
 verificarea fiecǎrui copiator şi întocmirea fişei de verificare;
 constatare defecțiune şi întocmire deviz pentru fiecare copiator (dacǎ este
cazul);
 aspirarea interioară a echipamentelor;
 curăţarea şi ungerea subansablurilor;
 curăţare unitate optică;
 curăţarea carcasei exterioare, a tăvilor de alimetare cu hârtie;
 curătare şi verificare ansamblu unitate laser;
 curăţare şi verificare unitate de fixare copie;
 recalibrare – reglare senzori detecţie formate hârtie;
 probe funcţionale, reglaje;
 alte operaţii menite să asigure o bună funcţionare a echipamentelor.
Valoarea estimată în lei fără TVA (19%): 185,00 lei / buc., respectiv 1480,00 lei
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Condiții contract/comandă:
Achiziția se va face prin întocmirea unei comenzi ferme în termen de 3 zile de la
stabilirea ofertei cele mai avantajoase din punct de vedere economic, cel târziu
05.12.2017.
Termenul de prestare a serviciilor este de până la data de 07.12.2017.
Prestarea serviciilor se va face la sediul OCPI Brașov, localitatea Brașov, str.
Zizinului nr. 46 A, jud. Brasov și respectiv, la sediul BCPI Zǎrneşti – str. M.I. METIANU nr.
9, jud. Brașov.
Termenul de plată: cel târziu data de 22.12.2017.
Termenul de garanție va fi de minimum 12 de luni de la data procesului verbal de
acceptanță a serviciilor prestate. Prestatorul va asigura suport tehnic, service și
mentenanță în mod gratuit, pe toată perioada de garanție oferită.
Conditii participare:
Persoane autorizate, distribuitori autorizați pentru echipamentele RICOH care se
aflǎ în garanție pȃnǎ în luna 09.12.2018. Se vor depune anexat ofertei documente
care să ateste această calitate.
Criterii de adjudecare:
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic - prețul cel mai scăzut cu
asumarea prestării operațiunilor tehnice minime obligatorii. Achiziția se va iniția prin
intermediul SEAP.
Termen limită pentru primirea ofertelor: 29.11.2017
Informații suplimentare:
Oferta tehnică și financiară va fi redactată în limba română, exprimată în lei fără
TVA și va avea o valabilitate de minimum 30 de zile.
Aceasta se va transmite pe adresa de email: bv@ancpi.ro, sau pe fax la
nr.0268411068, sau se va depune la registratura OCPI Brașov, str.Zizinului, nr.46 A, jud.
Brașov. Termenul pentru transmitere/depunere a ofertelor este 29.11.2017. Informații
suplimentare se pot găsi pe site-ul www.ocpibv.ro, la sectiunea Informații de interes public
– Achiziții Publice sau se pot solicita la adresele de email: bv@ancpi.ro,
constantin.burisuc@ancpi.ro, ancuta.soare@ancpi.ro.
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