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Investegte in oarneni!

Nr.298 121.02.2012
Clarificare nr.1

la documentalia de atribuire a conhactului de achizitie:
Cartuge de toner cod CPV 30125100-2; Toner pentru fotocopiatoare cod CPV

30125120-8; Piese 9i accesorii pentru fotocopiatoare cod CPV 30125000-1

Ca urmare a solicitarilor de clarificdri Tn raport cu documentatia pentru ofertanti publicate
in data de l6.02.2012, Centrul Diecezan Caritas lagi, in calitate de Achizitor, aduce la
cunogtinta operatorilor economici interesali urmatoarele:

Solicitare de clarifi care:
"avem si noi nevoie de cateva informatii de la dumneavoastra:
La pozitia 20: cap cartus - la ce va referiti mai exact (furnizorul nostru nu stie despre ce

este vorba )
La pozitia 21: pad separatie - la ce va referiti mai exact (fumizorul nostru nu stie despre
ce este vorba )"

Respunsl
Avdnd in vedere solicitarea de mai sus, facem urmdtoarele preciz6ri:
1. Cu privire la consumabilul "cap cartug" mentionat la pozilia 20 din tabelul cuprins in
sectiunea 6 din Documentalia pentru ofertanti, precizim ce avem ln vedere
achizitionarea unui cap de printare care se fie compatibil cu echipamentul pe care il
avem in folosire in cadrul proiectului.
2. Pe de altd parte, cu privire la consumabilul "pad separatie" mentionem ce acesta este
acel dispozitiv care folosegte la separarea hartiei gi care se inlocuiegte atunci cAnd
echipamentul trage mai multe foi in acelagi timp din tava de alimentare cu hartie.
Precizem ca acea$a piese febuie, de asemenea, sa fie compatibilS cu echipamentul
specificat in cadrul documentaliei pentru ofertanli.

Totodata, dorim se subliniem inci o dati faptul cd specificatiile tehnice din
Documenta$a pentru obrtanti care indica o anumita origine, surse, produ{ie, un
procedeu special, o marce de fabrici sau de comert, un brevet de invenlie, o licenli de
fabricalie, sunt mentionate exclusiv pentru identificarea cu ugurinp a categoriei de
Drodus si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a
anumitor produse. Aceste specificalii vor fi considerate ca avend menliunea "sau
echivalent" gi vor fi considerate specificalii minimale din punct de vedere al performantei,
indiferent de marcd sau de producitor.

Cu deosebitd consideratie,
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