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1.Obiectul achizitiei directe
Obiectul principal il reprezinta asigurarea unor servicii de reincarcare pentru
1635 de cartuse laser imprimante alb negru, precum si servicii de remanufacturare pentru
300 bucati cartuse (inlocuire kit cilindru, lamela si cipuri aferente) pentru o perioada de 12
luni, doar la cererea achizitorului, pentru imprimantele aflate in dotarea Serviciului Public
Finante Locale Ploiesti, astfel: HP tip 1010, 1018, 1020, 1005, 1150, 1102, 1200, P2035,
HP PRO M102A, HP PRO M402D, Kyocera Ecosys FS 1030D, Kyocera FS-1061dn,
Brother HL 5340, Brother HL 2130.
A) Numarul estimativ de cartuse:
1. Cartuse imprimanta HP 1010/1018/1020 = 650 buc;
2. Cartuse imprimanta HP 1102 = 60 buc;
3. Cartuse imprimanta HP 1005 = 50 buc;
4. Cartuse imprimanta HP 1150 = 10 buc;
5. Cartuse imprimanta HP 1200 = 10 buc;
6. Cartuse imprimanta HP P 2035 = 400 buc;
7. Cartuse imprimanta HP M102A = 40 buc;
8. Cartuse imprimanta HP M402d = 100 buc;
9. Cartuse Kyocera FS 1030d = 10 buc;
10. Cartuse Kyocera FS 1061 dn= 10 buc;
11. Cartuse Brother 5340 = 250 buc;
12. Cartuse Brother 2130 = 60 buc;
B) Remanufacturare cartuse
1. remanufacturare imprimanta HP 1010/1018/1020 = 110buc;
2. remanufacturare imprimanta HP 1102= 6 buc;
3. remanufacturare imprimanta HP 1005= 20 buc;
4. remanufacturare imprimanta HP 1150 = 2 buc;
5. remanufacturare imprimanta HP 1200= 2 buc;
6. remanufacturare imprimanta HP P2305= 100 buc;
7. remanufacturare imprimanta Brother 5340= 50 buc;
8. remanufacturare imprimanta Brother 2130 = 10 buc;
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2.Obligatiile prestatorului
Prestatorul se obliga sa presteze serviciile conform standardelor legale in
vigoare, privind serviciile de reincarcare si remanufacturare pentru tipurile de imprimante de
mai sus, aflate in dotarea Serviciului Public Finante Locale Ploiesti, in termen de 24 ore de
la solicitarea achizitorului; operatorul economic are obligatia de a se prezenta in cele 5
locatii din Ploiesti, unde isi desfasoara activitatea Serviciul Public Finante Locale Ploiesti:
1. B-dul Independentei, nr.16, Ploiesti, Prahova;
2. Soseaua Vestului nr.19, Ploiesti, Prahova;
3. Strada Strandului nr.19, Ploiesti, Prahova
4. Strada Basarabi nr.5, Ploiesti, Prahova
5. Strada Valeni nr.44, Ploiesti, Prahova,;
6. Piața Eroilor 1A (sediul Primariei municipiului Ploiesti);
Prestatorul are obligatia de a returna in 24 ore, acelasi cartus pe care l-a
ridicat in vederea prestarii serviciilor de reincarcare de la Serviciul Public Finante Locale
Ploiesti.
Cartusele trebuiesc etichetate cu data la care s-a efectuat reincarcare si cu
identitatea prestatorului.
Cantitatea de toner folosita pentru reincarcarea cartusului HP Q2612A,
compatibil cu echipamentele HP laser monocrom 1010, 1018, 1020 este de 110g, pentru
reincarcarea cartusului CE285A compatibil cu echipamentele HP 1102 este de 100g, pentru
reincarcarea cartusului HP 35A compatibil cu echipamentele HP P1005, HP P1102 este de
100g, pentru reincarcarea cartusului Q2624A compatibil cu echipamentul HP 1150 este de
100g, pentru reincarcarea cartusului C7115A compatibil pentru echipamentul HP 1200 este
de 30g, pentru reincarcarea cartusului CE505A compatibil cu echipamentul HP P2035 este
de 140g, pentru reincarcarea cartusului CF217A compatibil cu echipamentul HP M102A
este de 55g, pentru reincarcarea cartusului HP 26A compatibil cu echipamentul HP M402d
este de 120g, pentru reincarcarea cartusului TK 130 compatibil pentru imprimanta Kyocera
FS 1030d este 200g, pentru reincarcarea cartusului TK 1125 compatibil cu imprimanta
Kyocera FS 1061dn este de 100g, pentru reincarcarea cartusului TN 3280 compatibil cu
imprimanta Brother 5340 este de 125g si pentru reincarcarea cartusului TN 2010 compatibil
cu imprimanta Brother 2130 este de 40g.

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL PLOIEȘTI
SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE
B-dul Independenței, nr.16 Tel. 0344-801053/Fax. 0244.546711
Operator de date cu caracter personal nr.21443
www.spfl.ro Email: finantelocale@spfl.ro

Orice operatiune de reincarcare se va consemna in fisa tehnica de interventie
si datele vor coincide cu cele de pe eticheta.
Fisa tehnica de interventie va cuprinde urmatoarele informatii: tipul de cartus,
operatiunea efectuata (reincarcare/remanufacturare), departament/nume functionar, data
ridicarii si semnatura, data predarii si semnatura.
Facturile vor fi insotite de fisa tehnica de interventie ce va cuprinde totalitatea
interventiilor de reumplere si remanufacturare din luna respectiva, avizata de un
reprezentant desemnat al Serviciului Public Finante Locale Ploiesti.
Prestatorul va suporta cheltuielile legate de deplasarea personalului de
specialitate in vederea ridicarii si returnarii cartuselor de la/catre sediile Serviciului Public
Finante Locale din Ploiesti, astfel:
-B-dul Independentei nr.16;
-Soseaua Vestului nr.19;
-Strada Basarabi nr.5;
-Strada Valeni nr.44;
-Piața Eroilor 1A (sediul Primariei municipiului Ploiesti);
3. Standarde si garantii
Serviciile prestate in baza prezentului contract vor respecta standardele de
siguranta si de protectia mediului prevazute in legislatia in vigoare.
4.Caracterul confidential
Prestatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si
documentelor pe care le vor detine ca urmare a executarii clauzelor prezentului contract.
Valoarea estimata a contractului pentru 12 luni este de 41.983,20 lei inclusiv
TVA.
Criteriul de atribuire al contractului este “pretul cel mai scazut”.
Ofertele vor fi postate in SEAP https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub , pana in
data de 12.10.2020, ora 16.30, astfel:
1. “Servicii de reincarcare cartuse” cu pretul/buc fara TVA;
2. “Servicii remanufacturare cartuse” cu pretul/buc fara TVA;
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Ofertantul cu care se va finaliza achizitia pe SEAP va trebui sa prezinte
urmatoarele documente:
-certificate constatatoare prin care sa demonstreze plata datoriilor la bugetul
local si la bugetul de stat –copie conform cu originalul;
-declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor de calitate
mediu si de securitate si sanatate in munca.
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