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UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI

DIRECȚIA SERVICII STUDENȚEȘTI

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.

Datorită diferențelor în echivalarea mărimilor pentru echipamentul de protecție de la fiecare
producător, autoritatea își rezervă dreptul de a cere mostre care vor fi probate de personalul pentru care
se realizează achiziția.
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.
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NR.
CTR COD CPV LOT DENUMIRE PRODUS SPECIFICATII TEHNICE MINIMALE POZE U.M. TOTAL

1 18110000-3

LOT 1
ECHIPAMENT
PROTECTIE
HALATE -
D.S.S.

HALAT ALB

Halat de lucru alb din tercot cu ata rezistenta

Marimi:

40- 8 buc

44 - 10 buc

46 - 8 buc

48 - 26 buc

50 - 19 buc

52 - 7 buc

56 - 2 buc

Compozitie:

Tercot 65% poliester, 35% bumbac, densitate 245
gr./mp
Descriere:

Halat lung din tercot cu maneca lunga,guler clasic
cu nasturi, trei buzunare aplicate si cordon spate.

Culoare: alba.

Buzunare multiple: la piept stanga un buzunar
iar in talie doua buzunare.

Maneci: lungi prevezute cu nasturi.

Categoria de protectie: Riscuri minime.

Caractere speciale: Buzunarul de la piept din
partea stanga va avea serigrafiat sigla Universitatii
Tehnice „Gheorghe Asachi” Iasi conform anexei
nr 1.

buc 80

HALAT ALBASTRU

Halat de lucru albastru din tercot cu ata
rezistenta

Marimi:

 40- 4 buc

 42 - 1 buc

 44 - 1 buc

 46 - 4 buc

 48 - 11 buc

 50 - 15 buc

 52 - 9 buc

 54 - 3 buc

 62 - 1 buc

buc 49
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Compozitie:

Tercot 65% poliester, 35% bumbac, densitate 245
gr./mp

Descriere:

Halat lung din tercot cu maneca lunga, guler
clasic cu nasturi, trei buzunare aplicate si cordon
spate.

Culoare: albastra.

Buzunare multiple: la piept stanga un buzunar
iar in talie doua buzunare.

Maneci: lungi prevazute cu nasturi.

Categoria de protectie: Riscuri minime.

Caractere speciale: Buzunarul de la piept din
partea stanga va avea serigrafiat sigla Universitatii
Tehnice „Gheorghe Asachi” Iasi conform anexei
nr 1.

2 18110000-3

LOT 2
ECHIPAMENT
PROTECTIE
CAMINE-
D.S.S.

SALOPETA
ALBASTRA

Costum salopeta - pantaloni cu pieptar si
jacheta

Marimi:

 44 - 1 buc

 48 - 4 buc

 50 - 11 buc

 52 - 6 buc

 54 - 4 buc

 56 - 1 buc

 62 - 1 buc

Compozitie:

Bumbac sau tercot, 240-270g/mp.

Descriere:

Salopeta de lucru din doua piese:

- Jacheta cu nasturi si buzunare exterioare, cu
clapeta;

- Pantaloni pieptar prevazute cu catarama din
plastic la bretele si posibilitate de ajustare a
lungimii bretelelor.

Culoare: albastra.

Buzunare multiple: La jacheta buzunar exterior
stanga si buzunare laterale; la pantaloni buzunare
laterale si la pieptar acesta prevazut cu
scai/nasture.

Maneci: lungi prevazute cu nasturi.

Categoria de protectie: Activitati generale.

Caractere speciale: Buzunarul de la piept din
partea stanga va avea serigrafiat sigla Universitatii
Tehnice „Gheorghe Asachi” Iasi conform anexei
nr 1.

buc 28
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PELERINA PLOAIE

Pelerina lunga impermeabila din fas
Pelerina de ploaie din fas, apartinand categoriei de
pelerine impermeabile.
- gluga ascunsa in guler
- inchidere cu fermoar si capse
- 2 buzunare aplicate
- orificii de aerisire sub brat
- cusaturi izolate si termosudate la interior
- manseta elastica interna
Material: poliester + membrana impermeabila
Lungime: 120-130 cm
Marime universala.

buc 9

GHETE SCURTE
CAUCIUC

Cizme de lucru de uz general
Asigura protectie la: apa, noroi, uleiuri, acizi,
baze,produse petroliere
Partea superioara: PVC
Talpa: PVC, cu profil antiderapant
Captuseala: textil
Culoare: negru
Cizme conform EN20347
Marimi:
 36 - 3 buc
 38 - 2 buc
 39 - 1 buc
 40 - 2 buc

per 8

CIZME CAUCIUC

Cizme de lucru din PVC
Cizme PVC de lucru de uz general.
Asigura protectie la: apa, noroi, uleiuri, acizi,
baze,produse petroliere
Partea superioara: PVC
Talpa: PVC, cu profil antiderapant
Captuseala: textil
Inaltime: 38 cm
Culoare: negru
Marimi:
 38 - 3 buc
 39 - 4 buc
 40 - 6 buc
 43 - 8 buc
 42 - 7 buc
 44 - 5 buc
 46 - 1 buc

per 34

CIZME
ELECTROIZOLANTE

Cizme electroizolante de joasa tensiune 1000V
Incaltaminte de lucru de uz profesional
electroizolanta de joasa tensiune pentru
electricieni.
Incaltaminte complet injectata captusita cu tricot
din fibre sintetice.
Proprietati de absorbtie a energiei in toc.
Conforme cu normele EN 347 + EN 344
Culoare: verde
Tensiune de lucru max. 1000 V (Clasa 0)
Marimi:
 41 - 1 buc
 43 - 1 buc
 44 - 1 buc
 42 - 2 buc

per 5

MANUSI
ELECTROIZOLANTE

Manusi electroizolante de joasa tensiune
1000V
- manusi electricieni conform standard de
conformitate EN 60903
- fabricata din latex natural
- forma anatomica
- durata de folosinta indelungata
- nivel de siguranta ridicat
Material: latex natural
Lungime: 36 cm
Grosime: 0,5-2,9 mm
Clasa (cf. EN 60903) : 0
Tensiune de utilizare (kV) : max. 1,0
Tensiune de proba (kV) : 5,0

per 5
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Curent de fuga (mA) : max. 12,0
Interval de incercare (luni) : 6
Marimi:
 11- 3 buc

ECHIPAMENT
ELECTRICIAN

Echipament electrician format din vesta si
pantaloni
Vesta de lucru cu multe buzunare:
- material din doc bumbac 100 % - densitate 280
gr. / mp
- inchidere cu fermoar metalic si arici.
- buzunare multiple la piept cu arici si capse,
buzunar special pentru telefon mobil, buzunare
aplicate jos .
Banda reflectorizanta la terminatia vestei in spate.
Pantaloni din doc bumbac
- 6 buzunare multiple cu burduf negru: 2 in talie, 2
laterale cu clapa, 2 la spate cu clapa
- dublura la nivelul genunchilor
- gaici pentru ajustare prin curea
Material: doc bumbac 100 % - 260 gr. / mp
densitate.
Marime:
 50 - 3 buc
Culoare: Ambele piese din echipament sa aiba
culoarea albastru inchis.
Caractere speciale: Buzunarul de la piept din
partea stanga va avea serigrafiat sigla Universitatii
Tehnice „Gheorghe Asachi” Iasi conform anexei
nr 1.

buc 3

CASCA SI VIZIERA
ELECTRICIAN

Set complet pentru electricieni compus din:
casca, viziera, suport
Casca
- casca de protectie foarte usoara, sub 300 g,
confortabila
- harnasament in 6 puncte de fixare + posibilitate
de reglare pe adancime in 3 pozitii
- banda antitranspiratie din piele sintetica
- orificii de aerisire, pentru evitarea supraincalzirii
- certificare MM - rezistenta la stropi de metal
topit 1450°C si aluminiu 750°C.
- sistem de reglare rapida in trepte, cu rotita ONE
Touch
- utilizare chiar si la temperaturi extreme: -30 ...
+50°C.
Viziera si suport incluse in set
Viziera din policarbonat 1.9-2.0 mm grosime,
rezistenta la :
- socuri
- temperaturi extreme
- la arc electric si scurtcircuit
- proiectiile cu stropi de metal topit
Dimensiune: 39 x 20 cm
- vizor cu clasa 1 de vizibilitate, fara semne de
oboseala
- asigura protectia fetei la efectele termice ale
arcului electric
- suportul este compatibil cu majoritatea castilor
de protectie
- viziera interschimbabila, disponibil si separat 48
lei fara tva
- montare rapida
Suport pentru vizor: material plastic, rabatabil

buc 2

COVOR
ELECTROIZOLANT

Covorul electoizolant din cauciuc de tip CSCE1
- folosit la acoperirea pardoselilor in instalatiile
electrice de joasa sau inalta tensiune
Covor electroizolant de 6 mm grosime
- tensiune de utilizare 6-11 kV
- tensiune de strapungere 11 kV
Dimensiuni: - lațime- 1200 mm

- lungime- 1mp

mp 1

MANUSI GRADINA

Manusi de protectie pentru gradinarit
Caracteristici:
- confectionate din material textil (nylon);
- palma si varfurile degetelor acoperite cu latex;
- manseta elastica.
Marime: 9 (L).

per 5
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MANUSI LACATUS

Manusi de protectie mecanica, din piele spalt
Manusi tip lacatus din piele, dublate in palma
pentru protectie mecanica.
- palma din piele spalt, de vita, cu grosimea
0,9-1,1 mm;
- intaritura in palma, pe degetul mare si degetul
aratator;
- intaritura este confectionata din piele de vita,
spalt, de grosime 0,9-1,1 mm;
- captuseala interioara din panza, pe suprafata
palmei;
- dosul palmei din panza de bumbac, 150 g/m2, cu
strangere elastica;
- manseta din panza de bumbac, 220 g/m2.
Recomandate in activitati mecanice, cu expunere
la abraziune, rupere și perforare.

per 6

MASCA PROTECTIE

Semimasca pentru protectie la pulberi
Semimasca nivel FFP1 conform EN 149-2001 +
A1:2009.
- strat din fibra sintetica netesuta
- clema la nivelul nasului de ajustare rapida si
confort
- asigura protectie la particule si lichide cu
toxicitate medie.
Nivel de protectie FFP1 permite un grad de
protectie minim de 80%.
Recomandata in activitati multiple unde necesita
protectie la o gama larga de pulberi tip: praf,
ciment, pulberi, rumegus de lemn, nisip etc.

buc 54

SORT
IMPERMEABIL PVC

Sort impermeabil PVC si nitril
- sort impermeabil de uz general
Curea reglabilă în jurul gâtului, închis în spate cu
un cârlig și o bandă elastică, curele peste umeri cu
catarame de reglare, închiderea se face prin
legarea șorțului la spate.
Lungime: 90 x 115 cm
Grosime: 500 μm
Rezistență la grăsimile din carne, la sânge și la
produse de curățare standard.

buc 29

3 18110000-3

LOT 3
ECHIPAMENT
PROTECTIE
CANTINA-

D.S.S.

COSTUM BUCATAR
DAMA

Costum bucatar dama
Format din doua piese: bluza si pantaloni din
tercot.
Bluza cu maneca scurta, guler tunica si un
buzunar.
Bluza de culoare albă cu insertie de culoare rosie
la maneci, buzunar si guler. Inchidere printr-un
singur rand de nasturi.
Pantalon lung de culoare alba cu snur in talie si
doua buzunare.
Marimi:
 42 - 6 buc
 46 - 6 buc
 48 - 8 buc
 50 - 6 buc
 52 - 8 buc
 58 - 2 buc
Caractere speciale: Buzunarul de la piept din
partea stanga va avea serigrafiat sigla Universitatii
Tehnice „Gheorghe Asachi” Iasi conform anexei
nr 1.

buc 36

COSTUM BUCATAR
BARBATI

Costum bucatar barbati
Format din doua piese: bluza si pantaloni din
tercot.
Bluza cu maneca scurta, guler tunica si un
buzunar.
Bluza de culoare albă cu insertie de culoare roșie
la maneci, buzunar si guler. Inchidere printr-un
singur rand de nasturi.
Pantalon lung de culoare alba cu snur in talie si
doua buzunare.
Marimi:
 52 - 2 buc
 54 - 2 buc
 60 - 2 buc
Caractere speciale: In partea stanga sus va fi

buc 6
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serigrafiat sigla Universitatii Tehnice „Gheorghe
Asachi” Iasi conform anexei nr 1.

BONETA BUCATAR Boneta bucatar din tercot
Culoare albă cu insertie roșie. buc 36

SORT BUCATAR

Sort bucatar fata+spate din tercot
Culoare albă.
Cu doua buzunare, ajustare cu arici, marime
universala.
Caractere speciale: In partea stanga sus va fi
serigrafiat sigla Universitatii Tehnice „Gheorghe
Asachi” Iasi conform anexei nr 1.

buc 50

HALAT DE
PROTECTIE ALB DE
UNICA FOLOSINTA

Halat igienica de unica folosinta
- din fibră – Spunbond
- legat cu cordon
- mâneca strânsă cu elastic
- mărime: - L- 1100 buc

- XL- 1100 buc
- culoare: alb
- declaraţia de conformitate CE

buc 2200

MANUSI DIN LATEX
DE UNICA
FOLOSINTA

Manusa ambidextra, latex, nepudrata.
Lungime 240 mm; Ambalare: 100 buc/cutie.

Set 100
buc 5

MANUSI UNICA
FOLOSINTA

Manusa de unica folosinta din polietilena.
Marime universala, ambidextra. Ambalare: 100
buc/set.

Set 100
buc 10

BONETA BUCATAR
UNICA FOLOSINTA

Capelina / boneta de unica folosinta
- material polipropilena
- marime universala
- ambalare in set - 100 de buc.

Set 100
buc 100

Expedierea se va face la magazia din Campusul studenţesc Tudor Vladimirescu în prezenţa gestionarului de la magazia D.S.S.

Nu se accepta livrare prin curierat.
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ANEXA 1

Universitatea Tehnică
„Gheorghe Asachi” din Iași

Direcția Servicii Studențești

Personalizare prin serigrafie textila cu cernelui ecologice.
Dimensiunile siglei sunt: 6 cm latime si 8 cm lungime.
Sigla va avea șase (6) culori.
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