
 
24067/14.11.2016 

Solicitare de ofertă  
Achiziţie de amortizoare hidraulice 

 
Prin prezenta invităm operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea 

contractului de furnizare amortizoare hidraulice. 
 

1. Informaţii generale 
1.1 Achizitor 
Denumirea:  
Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi 
Direcţia Servicii Studenţeşti. 
Adresa: Bl. Tudor Vladimirescu, campus studenţesc Tudor Vladimirescu, Direcţia Servicii 
Studenţeşti, 700311 
Localitatea: Iaşi, Tel/Fax: 0232/271288, 0232702439 
1.2 Termenul de postare a ofertelor în catalogul SEAP: 21.11.2016, ora 10.00. 

 
Pe S.E.A.P. va fi postat: 
Amortizor hidraulic Geze TS 4000 
CPV: 34325100-2 
Descriere: toate caracteristicile care se pot lua în considerare 
Preț catalog: preț unitar fără TVA. 
 

1.3 Depunere oferte:  În urma consultării catalogului ofertantului cu prețul cel mai scăzut i se va 
solicita – în cazul în care este necesar- fișe tehnice, mostre produs sau alte detalii privind 
propunerea tehnică sau financiară. 

 
2 Obiectul contractului achiziţiei: ,,Achizitionarea a trei amortizoare hidraulice”. 

Descrierea  obiectului contractului : conform caracteristicilor din caietul de sarcini. 
Locul de furnizare: Campusul studenţesc Tudor Vladimirescu Iaşi. 
În pret vor fi incluse toate cheltuielile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor contractuale  menţionate 
în caietul de sarcini.  
Durata contractului de achiziţie: o lună. 
Termen de plată: maxim 30 de zile de la recepţia cantitativă şi calitativă,  numai în cont de 
Trezorerie.  
Termen de livrare: 5 zile de la semnarea comenzii/ contractului de către ambele părți. 
Preţul contractului nu se actualizează. 
 
 

Director D.S.S   
Ing. Bogdan Budeanu  

 
 

Intocmit, 
Ing. Anca Gania 

 
 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII  ŞTIINŢIFICE 

Tel: 40 232 271288     Fax: 40 232 271288 

 



 
CAIET DE SARCINI 

Sursa de finantare: subventie, tarif 
 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi 
prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe bază cărora se elaborează de 
către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, 
specificaţii tehnice.  Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens 
orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în 
considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea 
unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini, ofertarea de 
produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute în caietul de sarcini, atrage 
descalificarea ofertantului.  
NOTA : specificaţile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un 
procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de 
fabricaţie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs şi 
NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor 
produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent 
». 
 
Atenţie: accesul în Campus nu permite decât camion de max. 7-7,5 tone capacitate. 

Amortizor Geze TS 4000 -3 buc 

 

 



Forța 1-6 EN 
Greutate ușă 120 kg maxim 
Lățime ușă 1400 mm maxim 
Dimensiuni LxHxAd 236x58x43,5 mm 
Culoare Ag/Alb 
Rezistență la foc Da 
Reglare forță Da 
Reglare viteză Da 
 

Caracteristici amortizor: 
Forța de închidere EN 1-6; 
Ajustarea se face răsucind corpul amortizorului cu brațul în sus; 
Două valve de reglaj pentru viteza și forța de închidere a ușii; 
Valve din nylon cu caracteristici termice optime, pentru a oferi o viteză de închidere 
adecvată, indiferent de schimbarea de temperatură; 
Protecție împotriva împingerii forțate prin valva de securitate; 
Unghiul de deschidere și închidere a ușii este 180 grade; 
Închidere controlată din orice punct de deschidere; 
Design compact și finisaj din aluminiu; 
Gama de aplicare: 
Amortizorul Geze TS 4000 este recomandat pentru uși din lemn, pvc, aluminiu, 
metalice; 
Reversibil- poate fi instalat în orice poziție- stânga/dreapta; 
Uși cu lățimea până la 1400 mm; 
Montaj standard pe partea cu balamalele. 
                                                               
                                                          Director DSS 

Ing. Bogdan BUDEANU  
                                                                                                                                                           Întocmit, 

Ing. Anca Gania 


