
 

1 

 

CAIET DE SARCINA  

(piese de schimb, consumabile, softul și licențe pentru tehnica din dotare) 

SPCSB invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe 

la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri 

/servicii/lucrări: 

Nr. 

d/o 

Cod 

CPV 

Denumirea 

bunurilor/servic

iilor/lucrărilor 

solicitate 

Unit

atea 

de 

măs

ură 

Cantitate

a 

Specificarea tehnică 

deplină solicitată, 

Standarde de referință 

Valoarea 

estimată 

(se va indica 

pentru 

fiecare lot în 

parte) 

 

  Lotul 1      

 
3010000

0-0 

Consumabile 

pentru tehnica de 

calcul şi de copiat 

Kyocera 

  Conform anexei   

1.   

TK-580K 

Buc 4 

Toner - cartridge original 

negru cu capacitatea de 

3500 pagini format A4 

  

2.   

TK-580C 

Buc 2 

Toner - cartridge original 

albastru cu capacitatea de 

2800 pagini format A4 

  

3.   

TK-580M 

Buc 2 

Toner - cartridge original 

roșu cu capacitatea de 2800 

pagini format A4 

  

4.   

TK-580Y 

Buc 2 

Toner - cartridge original 

galben cu capacitatea de 

pagini 2800 format A4 

  

5.   

TK-5240K 

Buc 12 

Toner - cartridge original 

negru cu capacitatea de 

pagini 4000 format A4 

  

6.   

TK-5240C 

Buc 6 

Toner - cartridge original 

albastru cu capacitatea de 

pagini 3000 format A4 

  

7.   

TK-5240M 

Buc 6 

Toner - cartridge original 

roșu cu capacitatea de 3000 

pagini format A4 

  

8.   

TK-5240Y 

Buc 6 

Toner - cartridge original 

galben cu capacitatea de 

3000 pagini format A4 

  

9.   

TK-8515K 

Buc 6 

Toner - cartridge original 

negru cu capacitatea de 

30000 pagini format A4 

  

10.   

TK-8515C 

Buc 6 

Toner - cartridge original 

albastru cu capacitatea de 

20000 pagini format A4 

  

11.   

TK-8515Y 

Buc 6 

Toner - cartridge original 

galben cu capacitatea de 

20000 pagini format A4 

  

 

 

SERVICIUL  

PREVENIREA ŞI COMBATEREA  

SPĂLĂRII BANILOR 
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12.   

TK-8515M 

Buc 6 

Toner - cartridge original 

roșu cu capacitatea de 

20000 pagini format A4 

  

13.   

TK-1150MU 

Buc 8 

Toner - cartridge original 

negru cu capacitatea de 

6000 pagini format A4 

  

14.   
WT-850 

 
Buc 5 

Container pentru tonet uzat 
  

15.  

KNMP 4  licence 

Buc 1 

Licență Kyocera Net 

Manager Print -4 divice 

license 

  

16.  

KNMP 1 licence 

Buc.  4 

icență Kyocera Net 

Manager Print -1 divice 

license 

  

17.  

KNM E-Terminal 

Buc 4 

Licență Kyocera Net 

Manger Embedded 

Terminal 1 pc license 

  

Valoarea estimativă totală   

Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot 

determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție, nivelul minim (nivelurile minime) 

al (ale) cerințelor eventual impuse, etc:  

Nr. 

d/o 

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 
Obligativitatea 

1.  Declarație pentru Lotul nr. 1 Declarație eliberată de 

producator/distribuitor oficial pe 

teritoriul Republicii Moldova, prin care 

se confirmă că produsele ofertate pot fi 

utilizate la tehnica de model Kyocera și 

utilizarea acestora nu va afecta 

garanția asupra acestora, pentru 

licitaia data confirmată prin semnătura 

ELECTRONICĂ a participantului 

 

Obligatoriu 

2.  Certificatul de origine de la 

producător pentru participare la 

licitaţie pentru lotul Lotul 1 

Certificatul de origine de la producător 

pentru participare la licitaţie cu indicarea 

nr. licitaţiei şi denumirii autorităţii 

contractante căreia îi este adresată oferta 

confirmat prin semnătura 

ELECTRONICĂ a participantulu 

Obligatoriu 

3.  Autorizare de la producător de 

comercializare a produselor 

originale pe teritoriul Republicii 

Moldova pentru Lotul 1  

Copie a Autorizției de la producător- 

confirmată prin semnătura electronică 
Obligatoriu 

4.  Certificat al specialiștilot 

calificati petru Lotul 1 

Certificat al specialiștilot calificați care 

urmează să presteze aceste servicii 

(maintenance apratajului Kyocera și 

deservirea server-softului KNM), cu 

anexarea documentelor confirmatoare 

(Diplome/certificate de absolvire a 

cursurilor specializate etc.), confirmat prin 

semnătura ELECTRONICĂ a participantului; 

Obligatoriu 
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5.  Certificat de 

înregistrare/Decizie 

Copie confirmată prin semnătura 

ELECTRONICĂ a certificatului 

(decizie) a participantului; 

Obligatoriu 

6.  Certificat de atribuire a contului 

bancar 

Copie confirmată prin semnătura 

ELECTRONICĂ a participantului; 
Obligatoriu 

7.  Rechizite bancare Copie confirmată prin semnătura 

ELECTRONICĂ a participantului; 
Obligatoriu 

8.  Termen de livrare: La comandă, după necesități timp de 10 

zile 
Obligatoriu 

9.  Metoda și condiții de plată: Prin transfer, în termen de 90 zile după 

prezentarea facturii. 
Obligatoriu 

10.  Scrisoare de recomandare Minim o scrisoare de recomandare din 

partea unei autorități publice beneficiar, 

pentru care au fost livrate consumabile  

Obligatoriu 

11.  Declaratie pentru Lotul nr. 1 În cazul în care, din vina consumabilelor 

sau a pieselor de schimb livrate de către 

ofertant, va ieși din funcțiune 

echipamentul de imprimare, ultimul din 

cont propriu va înlocui echipamentul de 

imprimare pe un echipament identic 

(model și caracteristici) în decurs de 24 

ore din momentul ieşirii din 

funcţiune/informare. Asupra 

echipamanetului înlocuit va fi oferită 

garanție deplină pe întrega perioadă 

rămasă din perioada de garanție a 

echipamentului defectat. Declarația 

urmează a fi confirmată prin semnătura 

ELECTRONICĂ a participantului 

Obligatoriu 

12.  Certificat privind înregistrarea în 

,,Lista producătorilor” 
Certificat privind înregistrarea în ,,Lista 

producătorilor” de produse supuse 

reglementărilor de responsabilitate extinsă a 

producătorului (echipamente electrice și 

electronice) pentru reciclarea cartușelor 

confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ. 

Obligatoriu 

 

Ofertele integrale se accepte pe adresa e-mail: contabil@spcsb.gov.md (copia pe  

admin@spcsb.gov.md ) pînă la data de 16.11.2021 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:                                                                 Andrian MUNTEANU 
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