Anexa 6 - Formulare pentru achiziția de bunuri, lucrări și servicii, altele decât
consultanță (inclusiv instruire)
Anexa 6.1.1 - Specificații tehnice (B/S)

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: LICEUL TEHNOLOGIC “PETRU PONI” BUCUREȘTI
Titlul subproiectului: ELEVI ANTRENAȚI PENTRU SUCCES (EAS)
Acord de grant nr. SGL/R. I/31/27.06.2017

București,
Nr. Înreg. 566 / 10.03.2022

FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE
Achiziția de bunuri/ servicii, altele decât consultanța/ instruire
Denumirea achiziției: Echipamente IT
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Detalii specifice şi standarde
tehnice minim acceptate de
către Beneficiar
Parametri de funcţionare
minim acceptaţi de către
Beneficiar

Multifunctionala laser color cu scanner format A3
Echipament pentru copiere, imprimare, scanare documente
Minim urmatoarele specificatii tehnice
Tehnologie printare:Laser; Mod printare: Color, Monocrom;
Functii principale:
Printare, Copiere, Scanare, Fax;Conectivitate: USB, Retea;
Format general imprimanta: A3; Printare
fata/verso (Duplex): Automat; Alimentator automat de
documente (ADF):Da;Tip display:
Touchscreen;Dimensiune display: 10 inch; Aplicatii printare
cloud & mobile: Apple AirPrint. Frecventa
procesor: 1200 MHz Capacitate memorie: 1024 MB Limbaj
printare: Emulare PDF 1.6, Emulare
PCL5c, PCL 6 Emulation, Microsoft XPS (XML Paper
Specification), Personal Printer Data Stream
(PPDS), xHTML, Emulare PostScript 3, Imagine directa,
AirPrint™; Copiator: Viteza de copiere
monocrom: 45 ppm A4; Viteza de copiere color: 40 ppm A4;
Rezolutie copiere (DPI):600 x 600;
Parametrii zoom: 25 - 400%; Imprimanta: Viteza de printare
monocrom: 25 ppm A4, 15 ppm A3
Viteza de printare color: 25 ppm A4, 15 ppm A3
Tip hartie: hârtie, calc, carton, etichete, plicuri, autocolante,
transparente
ADF:
Capacitate maximă: 100 originale
Dimensiuni acceptate original:
- Minim A6 (105 x 148 mm)
- Maxim A3 (297 x 420 mm)
Greutate original:
- Simplex 35 ~ 128 g/m²
- Duplex 50 ~ 128 g/m²
- Mixate 50 ~ 128 g/m²
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Specificații tehnice solicitate
Denumire produs
Descriere generală

Specificații tehnice solicitate

Viteza de alimentare copiere, 600 dpi:
- Simplex 55 originale/minut (mono/color)
- Duplex 26 originale/minut (mono/color)
Viteza de alimentare scanare, 300 dpi:
- Simplex 80 originale/minut (mono/color)
- Duplex 37 originale/minut (mono/color)

Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar:
Manevrare hartie: Capacitate hartie intrare: 620 coli; Capacitate
hartie iesire: 500 coli; Numar tavi hartie: 2 ( una frontala si una
laterala ) Greutate hartie: 60 - 256 g/m
Piese de Schimb
Piese de Schimb: nu este cazul
Instrumente şi Accesorii
Instrumente şi Accesorii : ce are in dotare imprimanta, kit
Manuale
(driver) de instalare a imprimantei
Cerinţe de Întreţinere
Manuale: de utilizare - User manual (CD)
_________________________ Cerinţe de Întreţinere: normale
Beneficiarul va bifa opțiunile, - Garantie: min 2 ani
dacă este cazul, și le va detalia
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Data: 10.03.2022!
Nu este permisă indicarea de către Beneficiar a unor Specificaţii Tehnice care desemnează
produse de o anumită origine/fabricaţie sau procedee speciale, în cazul în care introducerea
acestor specificaţii tehnice are ca efect favorizarea, respectiv eliminarea unuia sau mai multor
este permisă indicarea unei mărci de fabrică sau de comerţ, a unui brevet de invenţie, a unei
licenţe de fabricaţie sau a unei anumite origini /producţii. O astfel de indicaţie este admisă
numai în situaţia în care Beneficiarul nu are posibilitatea de a stabili altfel specificaţii tehnice
suficient de precise şi inteligibile pentru ofertanţi.
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