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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA
Denumire oficiala: CONSILIULJUDETEAN BRĂILA CIF: 4205491
Adresa: Jjţrada lndeperid_enţei,_Nr. 1
Tel:

Tara: România
E-mail:

Fax:

Punct(e) de contact: ACHIZIŢII PUBLICE serviciul

In atenţia:: ACHIZIŢII PUBLICE serviciul

ANUNŢA
Denumjre_conţracţL.^_,.,__^

; Furnizare consumabile si echipamente necesare desfăşurării activităţilor proiectului Strategia de \
(dezvoltare a judeţului Brăila 2021 -2027 cod SMIS 125782j
Data limita depunere oferta:
01.03.2019 10:09

Tip anunţ:

Cod si denumire
Tip^PV:

jCurnearari^ contract:

directe^lîHiE?

^2^4000z

E?J?lRiEl2il2L^
birotica (Rev.2)

Valoare
estimata:

8qd

Caiet de sarcini:
Caiet de sarcini Furnizare
consumabile si echipamente

RON

Descriere contract:
j Furnizare consumabile si echipamente necesare desfăşurării activităţilor proiectului Strategia de j
! dezvoltare a judeţului Brăila 2021 - 2027 cod SMIS 125782j
Condiţii referitoare la contract:__
_ , ...

..,.. .-,.

...-.,..... - . -^
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(Autoritatea contractanta invita operatorii economici sa acceseze site-ul Consiliului Judeţean Brăila h [
jttp://www.portal-braila.ro/dm/portal.nsf, Prima pagina /Consiliul Judeţean Braila/Anunţuri/Anunt p j
(ublicitar, de unde pot descarcă documentaţia privind cerinţele achiziţiei. Oferta seva întocmi in con |
(formitate cu cerinţele impuse in Caietul de sarcini. Termenul de valabilitate al ofertei: 30 de zile

j

Con d iţi j de pârtiei pare;_^,
î Ofertantul va depune următoarele documente: - Propunerea tehnica; - Formular de oferta financiar

;a; - Centralizatorul de preturi (anexa la oferta financiara).
Criterii de atribuire;: _____

(Preţul cel mai scăzut
lnformatii^şuplirnentare:______„,_.„_..„

(Termenul limita primire oferte 01.03.2019 ora 12.00. Ofertele vor fi depuse la Registratura General
ia a Consiliului Judeţean Brăila, P-ta Independentei nr. 1, in plic inchis, insotit de Formularul nr. 1 - S

i crisoare de înaintare. Solicitări de clarificări la nr. fax 0239-619044 sau prin e-mail achiziţii.publice©
î portal-braila.ro, cu adresa scrisa, pana la data de 27.02.2019 ora 12.00. Răspunsurile la solicitările d
^ e clarificări vor fi postate pe site-ul instituţiei.
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CONSILIUL JUDEŢEAN BRĂILA
DIRECŢIA STRATEGII DE DEZVOLTARE

CAIET DE SARCINI
având ca obiect:

Furnizare consumabile si echipamente necesare desfăşurării

activităţilor proiectului "Strategia de dezvoltare a judeţului Brăila 2021 - 2027"

Autoritatea contractanta: Unitatea Administrativ Teritoriala a Judeţului Brăila
(Consiliul Judeţean Brăila) implementează proiectul "Strategia de dezvoltare a judeţului
Brăila 2021 - 2027", finanţat in cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativa.
Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general al proiectului ii reprezintă consolidarea capacităţii administraţiei
publice locale din judeţul Brăila in vederea realizării obiectivelor de dezvoltare a judeţului
Brăila, in concordanta cu liniile strategice europene, naţionale si regionale.
Obiectivele specifice ale proiectului
1.Realizarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Brăila pentru perioada 2021-2027.
2.Simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocraţiei in sprijinul cetăţenilor
prin retro-digitalizarea arhivei Consiliului Judeţean Brăila.
3.îmbunătăţirea cunoştinţelor si abilitaţilor personalului din administraţia publica locala a
judeţului Brăila prin formarea specifica in domeniul planificării strategice, in vederea
obţinerii de beneficii durabile.
Consiliul Judeţean Brăila derulează in cadrul Programului Operaţional Capacitate
Administrativă 2014-2020, Cererea de proiecte : POCA/350/2/1/lntroducerea de sisteme şi
standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către
beneficiari în concordanţă cu SCAP/1/lntroducerea de sisteme şi standarde comune în
administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în
concordanţă cu SCAP, contractul de finanţare nr. 291/11.12.2018 pentru implementarea
proiectului "Strategia de dezvoltare a judeţului Brăila 2021-2027" cod SMIS 125782.
Valoarea totala a contractului de finanţare este de 1.331.830,91 lei astfel, din Fondul
Social European - 85%, Bugetul naţional - 13% si Bugetul local al Consiliului Judeţean Brăila
- 2%, contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile.
Valoarea estimata a contractului de Furnizare consumabile si echipamente necesare
desfăşurării activităţilor proiectului "Strategia de dezvoltare a judeţului Brăila 2021 - 2027"
este de 80.434,00 lei fara TVA, in conformitate cu estimările din Cererea de finanţare, anexa
a contractului de finanţare nr. 291/11.12.2018, astfel:
Specificaţii tehnice consumabile:
Denumire

Nr.

Nr. Buc/set

Crt.

1
2

Agrafe 33mm, 100 buc/cutie

3

DVD-R, 4,7GB/16x, 100 buc/cutie

4

Index autoadeziv cu dispenser, 45x12mm, 5x40 buc/set, 5 culori

Hârtie pentru copiator A4, 80g/mp, 500 coli/top

fluorescente, seturi

10
50
1
20
/
<

5

Hard disk drive extern, capacitate minim 8 TB, interfaţa 2xUSB 3.1 si
1xUSB tip C, format 3.5", software compatibil cu sistemele de operare
Windows 7 -10, cabluri de alimentare si conectare incluse.
Garanţie - minim 24 luni, conform legislaţiei in vigoare.
Dosare plastic cu şina si perforaţii

1

6
7 Dosar carton alb simplu
8 Biblioraft plastifiat latime cotor 8 cm
9 Mapa carton plastifiat cu elastic
10 Separatoare carton, format A4, diverse culori, 24 buc/set
11
12

Separatoare carton 10 x 23.5cm, 100 buc/set, culori asortate, seturi

13

Creion mecanic, tip Rotring sau echivalent, 0,7mm

14

Perforator metallic, 4 perforaţii, min. 30 coli

15

Perforator metallic, 2 perforaţii, min. 65 coli

16

Capsator profesional, compatibil capse 24/6 si 24/8, capsare min. 30

500
300

100
65

10
10
100

Pix metalic, mina albastra

30
1
1
2

coli

17

Capse 24/6, 1.000 buc/cutie

18 Capse 24/8, 1.000 buc/cutie
19 File plastic, A4, 100 buc/set, seturi
20 File plastic cu burduf, 20mm, deschidere sus, 10 buc./set - seturi
21 Plic pt. CD 50 buc/cutie
TOTAL GENERAL

10
10

6
5

2
6.934,00 lei
fara TVA

Specificaţii tehnice echipamente (mijloace fixe):

Nr.

Denumire

Nr. Buc.

Crt.

1
2

3

Multifuncţional cu opţiuni de scanare, imprimare, copiere, laser,
color
Ecran interactiv cu suport

1

Distrugător documente

1

TOTAL GENERAL

1

73.500,00

lei fara TVA
1. Multifuncţional cu opţiuni de scanare, imprimare, copiere, laser, color;
Caracteristici
generale

Funcţii

Scanare, imprimare, copiere

Format hârtie
Tehnologie

A3(A6-SRA3)

Interfeţe

Minim 10/100/1000 Base-T Ethernet;

Memorie sistem
Panou de operare/comanda

minim 4 GB RAM, min 250 GB HDD

Laser color
USB 2.0

Tip scanner

Funcţionalităţi
Scanare
Tipuri de fişiere

Color, tactil, minim 9 inch
cu ADF inclus, scanează originalul
simultan pe ambele fete
Scan Network TWAIN, Scan to e-mail,
scan to USB; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB
(Scan-to-Home); Scan-to-URL;
PDF, JPEG, TIFF, XPS, searchable

Rezoluţia de scanare

Imprimare

Duplex
Viteza de scanare mono/color
Duplex
Viteza de printare mono
Rezoluţie la printare alb/negru
Viteza de printare color
Rezoluţie la printare color

Minim 600 x 600 dpi ( cu posibilitate de
micşorarea a rezoluţiei)
Da

Minim 120 ipm
Da

Minim 45 ppm (A4)
Min 1200x1200 dpi
Minim 45 ppm (A4)
Min 1200x1200 dpi
Compatibilitate cu SO Windows 10

Limbaj imprimare

PCL 6 ,PCL 5c .Postscript 3

Alte funcţii

-imprimare directa;
-ignorare comanda eroare;
-economie consum tonner.

Copiere

Viteza de copiere alb/negru color A4
Viteza de copiere alb/negru color A3
Rezoluţia de copiere alb/negru
Rezoluţia de copiere color

Copii multiple
Funcţie Zoom (%)
Alte funcţii
Manevrare
hârtie
Diverse

Conţinut
pachet

Capacitate hârtie

Min 45 ppm
Min 22 ppm
Min 600x600 dpi
Min 600x600 dpi
1-9.999
25 - 400%
- afişare comenzi pe panoul de comanda;
Intrare: Tava manuala/bypass de min 150
coli, tava alimentare min 2 x 500 coli
Ieşire: min 250 coli
A6 - A 3 (55 - 300 gr/mp)
220-240 V
Minim 25.000 pagini/luna

Dimensiuni hârtie
Alimentare
Volum recomandat de
printare/copiere
Durata viata toner Black
Minim 25.000 pagini
Durata viata toner CMY
Minim 25.000 pagini
Durata viata cilindru Black
Minim 120.000 pagini
Durata viata cilindru CMY
Minim 90.000 pagini
Durata viata unitate
Minim 500.000 pagini
imagine/developer
Multifuncţional
Alimentator automat de documente (ADF) cu unitate DUPLEX
Stand mobil pentru multifuncţional
Compatibilitate cu sisteme de operare : Windows 7-10; Windows Server

2008/2012;
CD cu drivere software si documentaţie (Ghid de instalare hardware/
Manual de utilizare)
Cablu de alimentare inclus
Tava manuala/bypass de min 150 coli
Tăvi de alimentare min 2x500 coli
Consumabile
1 set de tonere si unităţi de imagine/cilindri/ developer pentru punere in
funcţiune (negru, cyan, magenta si yellow) - pentru min. 25.000
pag./120.000 pag./500.000 pag.
Suplimentar fata de cele menţionate mai sus se vor furniza 2 set-uri de
tonere si unităţi de imagine/cilindri (negru, cyan, magenta si yellow) pentru min. 25.000 pag./120.000 pag., si 1 developer black - min.500.000
pag.

Alte funcţii:
stocarea job-urilor (copy, prinţ, scan sau fax)
- Auto Deletion - ştergerea automata a dosarelor stocate de către utilizatori, după o perioada/
- Box Function -

definita de timp
- Alocarea drepturilor de acces pentru utilizatori
Echipamentul va fi livrat echipat complet, cu toate accesoriile necesare indeplinirii funcţiilor
ofertate (inclusiv toner si unităţi de imagine pentru toate culorile), chiar daca autoritatea nu lea menţionat in caietul de sarcini.
Furnizorul va livra echipamentul la sediul AC si va face toate configurările necesare pentru
punerea in funcţiune.
Garanţie - minim 24 luni, conform legislaţiei in vigoare.

2.Ecran interactiv cu suport
Tehnologie display - LED cu tehnologie multi-touch;
Tip display- Interactiv, suprafaţa anti-zgariere, anti-reflexie;
Diagonala display
- min. 80 inches;
Aspect imagine-16:9;
Audio- boxe integrate min.2 x 10 W, microfon incorporat raza acţiune minim 5
metri;
Conectivitate- Video: intrare HDMI x 2, intrare DP x 1, intrare VGA x 3, AV mini jack
x 1, ieşire HDMI x 1, ieşire VGA x 1;
Audio: intrare mini jack x 1, mic x 1, ieşire SPDIF x 1;
USB tip B x 1, USB 2.0 x 2, USB FW , RS-232C Control, LAN;
Router Wireless Intern 802.11 a/b/g/n/ac;
Alte funcţii- Meniu intuitiv , Wireless Sharing, Funcţie de whiteboard -permite
scriere/adnotare, Economisire energie;
Sistem operare inclus - Compatibil cu Windows, Android;
Accesorii incluse
- Suport mobil, Cablu de alimentare , Cablu USB ,Cablu HDMI de 10
m, cablu HDMI -VGA de 5 m, prelungitor cu 3 prize lungime 5 m,Telecomanda , Pix/stilus
interactiv , Staţie Dock USB , Manual de utilizare, pointer cu laser raza de acţiune min.5 km
(accumulator si incarcator incluse);
Garanţieminim 24 luni, conform legislaţiei in vigoare

3.Distrugător documente
Caracteristici produs:
Tip taiere: in particule (cross-cut;)
Capacitate de taiere: minim 8 coli pentru alimentare manuala;
Minim 300 coli pentru alimentare automata;
Distruge: hârtie, film, cârduri; nu este afectat de capse sau agrafe;
Funcţionează fara blocaje cu hârtie;
Latime acces hârtie : minim 220 mm;
Capacitate cos de deşeuri: minim 40 litri;
Echipamentul conţine sertar ce permite încărcarea cu min. 300 coli pentru tocare automata, se
poate utiliza si cu alimentare manuala;
Nivel de securitate: minim 4;
Funcţie : stand-by;
Funcţie auto-revers in caz de blocare a hârtiei;
Garanţie de minim 24 luni, conform legislaţiei in vigoare.
Pentru echipamentele ce se vor achiziţiona (Multifuncţional cu opţiuni de scanare,
imprimare, copiere, laser, color, Ecran interactiv si suport, Distrugător documente), se impun
condiţii legate de consumul de energie al acestora, care să le încadreze în clase energetice cu
consum redus şi cu poluare fonică redusă (alinierea la normele europene).
Cerinţele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind
minimale si obligatorii. In acest sens, oferta de bază prezentată, care se abate de la
prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, numai în măsura în care
propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor
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solicitate. Ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute in
Caietul de sarcini vor fi declarate neconforme si respinse.
Ofertantul va prezenta fisa tehnica a produsului, in limba romana/engleza, cu
specificaţiile producătorului, din care sa reiasă îndeplinirea cerinţelor prezentului Caiet de
sarcini.
Specificaţiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producţie, un procedeu
special, o marca de fabrica sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţa de fabricaţie
sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţa a tipului de produs si nu au ca
scop favorizarea sau eliminarea anumitor furnizori sau a anumitor produse. Aceste
specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de „sau echivalent".
Cu privire la asigurarea service-ului in perioada de garanţie, se solicita furnizorului
următoarele:
1.Sa precizeze in mod obligatoriu cine va asigura service-ul in perioada de garanţie, după
cum urmează :

SC
persoana de contact
telefon
fax;
mail
2.Constatarea si remedierea defecţiunilor in perioada de garanţie se va asigura la sediul
beneficiarului direct in termen de 48 de ore de la notificare prin telefon, mail sau fax ;
3.La primirea unei astfel de notificări, operatorul economic va remedia defecţiunea sau va
inlocui produsul (cu aceleaşi caracteristici), fara costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele
care in timpul perioadei de garanţie le inlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o noua
perioada de garanţie care curge de la data inlocuirii produsului. Perioada de remediere a
defecţiunilor este de 48 de ore, iar perioada de inlocuire a produsului este de 5 zile ;
4.Pe perioada de remediere a defecţiunilor sau de inlocuire a produsului, operatorul
economic va pune la dispoziţia achizitorului un produs echivalent pentru continuitatea activităţii;
5.Daca după ce a fost instiintat nu se reuşeşte remedierea defecţiunilor in perioada
convenita, achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si spetelor operatorului
economic si fara a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea
fata de furnizor prin contract.
Criteriul de evaluare a ofertelor „Preţul cel mai scăzut".
Condiţii de recepţie
Recepţia produselor se va face franco-beneficiar, conform legislaţiei in vigoare si a
Caietului de Sarcini. Produsele vor fi livrate integral la data specificata in contract/comanda.
Scopul recepţiei este de a asigura primirea si preluarea de către autoritatea contractanta
a produselor livrate. Recepţia are loc in locaţia specificata de beneficiar, de către comisia de
recepţie a autorităţii contractante. Primirea şi recepţia se fac la destinaţie, iar proprietatea şi
riscurile trec asupra Autorităţii Contractante din momentul efectuării acesteia, conform legislaţiei
în vigoare şi clauzelor contractului de vânzare cumpărare.
Pentru produsele/echipamentele care necesita punere in funcţiune, recepţia se va face
după punerea in funcţiune a acestora, la sediul autorităţii contractante, de către reprezentantul
furnizorului.
Furnizorul va respecta integral toate condiţiile de calitate si specificaţiile tehnice
referitoare la produsele oferite.

Expedierea se va face de către FURNIZOR pe cheltuiala acestuia, cu suportarea
cheltuielilor de transport.
Produsele vor fi însoţite la destinaţie de următoarele documente: certificat de calitate,
certificat de garanţie, declaraţie de conformitate, instrucţiuni de montaj şi exploatare, unde este
cazul.

Condiţii si modalitatea de plata: după livrarea si recepţia produselor, furnizorul va emite
factura care va fi achitata conform prevederilor contractuale.
Se admit numai produse noi, nefolosite, nu se admit produse reincarcate,
remanufacturate, compatibile sau „for use".
TERMEN DE LIVRARE: maxim 20 de zile lucratoare, după transmiterea comenzii
scrise din partea achizitorului, pana la data procesului verbal de recepţie a produselor.
Prezentul Caiet de sarcini constituie ansamblul cerinţelor minimale pe baza cărora se va
elabora de către fiecare ofertant propunerea financiară.

DIRECTOR EXECUTIV D.S.D.,

Luminiţa STOICA

Avizat:

Aura Lupu - Sef birou
Valentina Filote - Manager ^foiect
întocmit: Gheorghe Capraru - Responsabil a
Ichim Catrinel - Asistent responsabi

FORMULAR nr. 1

OPERATORUL ECONOMICînregistrat la sediul autorităţii contractante
nr.dataora

(denumire /sediu )

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului de publicitate nr.din, privind
achiziţia directă ce are ca obiect(denumirea
achiziţiei publice),

noi

(denumirea/numele

operatorului

economic),adresa,
telefon/fax/e-mail
vă transmitem alăturat pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând în original
oferta.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completăriiCu stimă,
Operator economic,

(semnătura autorizată)

FORMULAR nr. 2
(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ
Către
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1.Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în
documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm
(denumirea achiziţiei)
pentru suma delei fara TVA (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă
după recepţia produselor.
2.Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să livrăm produsele din
anexă, în termenulsolicitat de autoritatea contractantă, (se va indica anexa la formular)
3.Ne

angajăm

să

menţinem

această
ofertă valabilă
pentru
o durată de
zile (durata în litere şi cifre)
respectiv până la data de
(ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4.Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar „alternativăValtă ofertă".
|X| nu depunem ofertă alternativă.
5.Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
6.înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.

Data/

/

(nume, prenume şi semnătură),
LS.

în calitate de

legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
(denumirea/numele operatorului economic)

(denumirea/numele ofertant)

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA
pentru
"Furnizare consumabile si echipamente necesare desfăşurării activităţilor proiectului

Strategia de

dezvoltare a judeţului Brăila 2021 - 2027 cod SMIS 125782"

CENTRALIZATOR DE PREŢURI
Preţ
unitar

Nr.

Denumirea produsului

Crt.

UM

Cantitate

ofertat

(lei fara

TVA)
Agrafe 3 3 mm, 100 buc/cutie

1
2

Hârtie pentru copiator A4, 80g/mp, 500 coli/top

3

DVD-R, 4,7GB/16x, 100 buc/cutie

4

Index autoadeziv cu dispenser, 45xl2mm, 5x40

cutie

10

top

set

50
1
20

buc

1

Dosare plastic cu şina si perforaţii

buc

500

Dosar carton alb simplu

buc

300

Biblioraft plastifiat latime cotor 8 cm

buc

100

Mapa carton plastifiat cu elastic

buc

65

Separatoare carton, format A4, diverse culori, 24

set

10

set

10

cutie

buc./set, 5 culori fluorescente, seturi

5

Hard disk drive extern, capacitate minim 8 TB,
interfaţa 2xUSB 3.1 si lxUSB tip C, format 3.5",
software compatibil cu sistemele de operare
Windows 7-10, cabluri de alimentare si
conectare incluse.
Garanţie - minim 24 luni, conform legislaţiei in
vigoare.

6
7
8
9
10

buc/set

11

Separatoare carton 10 x 23.5cm, 100 buc/set,
culori asortate, seturi

12

Pix metalic, mina albastra

buc

100

13

Creion mecanic, tip Rotring sau echivalent,

buc

30

0,7mm

14

Perforator metalic, 4 perforaţii, min. 30 coli

buc

15

Perforator metalic, 2 perforaţii, min. 65 coli

buc

16

Capsator profesional, compatibil capse 24/6 si

buc

1
1
2

24/8, capsare min. 30 coli

17

Capse 24/6, 1.000 buc/cutie

cutie

10

18

Capse 24/8, 1.000 buc/cutie

cutie

19
20

File plastic, A4, 100 buc/set, seturi

set

File plastic cu burduf, 20mm, deschidere sus, 10

set

10
6
5

cutie

2

buc./set - seturi

21

Plic pt. CD 50 buc/cutie

Valoare totala consumabile (lei fara TVA)

Preţ total
ofertat

(lei fara

TVA)

1

Multifuncţional

cu

opţiuni

de

scanare,

buc

1

buc

1
1

imprimare, copiere, laser, color

2
3

Ecran interactiv cu suport
Distrugător documente

buc

Valoare totala echipamente (lei fara TVA)
Valoare totala consumabile + echipamente (lei fara TVA)

Oferta se va intocmi pentru toate tipurile de produse si in cantităţile solicitate.
Valoarea totala consumabile + echipamente (lei fara TVA) ofertată va fi inscrisa in formularul de
oferta.

(semnătura autorizată)
L.S.

