
CAIET DE SARCINI  

 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi 

constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. 

 

1. Informații generale 

1.1. Autoritatea contractantă 

Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași 

Facultatea de Textile Pielărie și Management Industrial 

Adresa: Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 29, Iași 

Responsabil achiziție: Ing. Dumitru Mihaescu 

Telefon: 0232701209 

Email: dam@tex.tuiasi.ro 

1.2. Sursa de finanțare 

Această achiziție este finanțată din Proiect BG-46-2016 „TEHNOLOGII PERFORMANTE PENTRU OBTINEREA 

DE STRUCTURI 3D CU APLICATII IN SECURITATE”, Acronim proiect GAZTECH, proiect coordonat de 

Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași. 

1.3. Obiectivele proiectului: Obiectivul general al proiectului il reprezinta transferul de cunoaștere catre un agent 

economic in vederea asimilarii/dezvoltarii/optimizarii de tehnologie/echipament de electrofilare care să asigure prin 

componentele sale constructive, de hardware si software, creșterea producției procesului de obtinere a nanofibrelor. 

Obiectivele specifice sunt:  a. înlocuirea tehnologiei de electrofilare cu ace, cu o tehnologie ce presupune utilizarea 

unor electrozi sferici perforați, electrofilarea multijet; b. testare/experimentare/analiză/validare/optimizare a 

parametrilor de proces pentru polimeri adecvați detectării de compuși toxici din mediu; c. creșterea producției de 

nanofibre; d. creșterea controlului depunerilor nanofibroase electrofilate; e. debitarea cu jeturi ultrafine, orientate. 

 

2. Obiectul și durata contractului 

2.1. Obiectul contractului 

Cod CPV: 73100000-3, Servicii de cercetare si dezvoltare experimentala de componente echipament electrofilare 

compatibile echipamentului existent. 

Obiectul contractului de servicii il constituie proiectarea, realizarea de componente echipament electrofilare, 

compatibile echipamentului existent la agentul economic (parte a contractului de cercetare BG 46-2016), respectiv 

montarea si testarea tehnologiei de electrofilare multijet, din soluţie, cu electrozi sferici perforaţi in vederea 

îndeplinirii obiectivelor prezentate la punctul 1. 3. 

2.2. Durata contractului 

Contractul va avea o durată de 2 luni de la data semnării acestuia de către ambele părți. Durata contractului include 

perioada necesară pentru proiectarea, realizarea modulelor de echipament, perioada aferentă implementarii, testarii, 



verificării și aprobării rapoartelor de activitate elaborate de către prestator, efectuării recepției serviciilor prestate, 

emiterii și plății facturii.  

 

3. Cerințe privind serviciile de cercetare si dezvoltare experimentala de componente echipament electrofilare 

compatibile echipamentului existent  

3.1. Serviciile de cerctetare/dezvoltare experimentala solicitate prin prezentul contract trebuie sa asigure 

imbunatatirea echipamentului si tehnologiei de electrofiare existente deja la agentul economic. Tehnologia de 

electrofilare aplicata pana in prezent este cea din solutie, cu ace, uni si multijet.  

Echipamentul existent, Electrospin, [http://www.revmaterialeplastice.ro/pdf/MANEA%20L.pdf%201%2015.pdf], 

are o constituire modulara, care prin construcţie, software şi hardaware oferă: a. controlul parametrilor tehnologici 

(distanţa capilar – colector, viteza deplasare duza, poziția duzei pe direcțiile X, Y, Z,  viteza de rotație, sensul de 

deplasarea al mecanismului colector, tensiunea de alimentare); b. adaptări tehnologice pentru diverse tipuri 

constructive de mecanisme de debitare/colectoare, permițând utilizarea unei game largi de soluţii polimerice; c. 

posibilitatea obţinerii de nanofibre cu caracteristici dirijate și uniformitate ridicată.  

Se solicita înlocuirea mecanismului de debitare existent (cu ace) cu mecanisme de debitare cu electrozi sferici 

perforati (module interschimbabile cu doua si trei axe), ataşabile si compatibile echipamentului existent care sa 

asigure îmbunătățirea tehnologiei prezente. Module interschimbabile vor contine electrozii sferici perforati, canale 

de alimentare distribuție, canale de inducție,  sanii port electrod, cai de rulare. Modulele se vor realiza din inox sau 

alt material rezistent la solventi.  

Mecanismele de debitare cu doua si trei axe, cu electrozi sferici perforati trebuie sa aiba orificiile calibrate 

indeplineasca conditiile de calibrare a orificiilor, sa evite înfundarea orificiilor electrozilor sferici si obtinerea de 

nanofibre cu defecte de fibra (ex. fibre lipite). 

Se vor realiza mecanisme de debitare multijet, cu doua si trei axe care sa aiba in dotare electrozi sferici perforati 

interschibabili cu 2 pana la 10 orificii, cu diferite variante de poziţionare fiecare, cu cate doua valori diferite ale 

unghiului de difuzie, de o parte și de alta a axei Z pe care se realizează electrofilarea si care sa asigure astfel diferite 

împrăștieri ale  jetului și implicit cresterea producției echipamentului si a vitezei de acoperire a suprafaței colectoare. 

Înlocuirea  mecanismului de debitare cu ace cu mecanisme de debitare interschimbabie cu electrozi sferici perforați 

trebuie sa asigure creşterea producției, evitarea înfundarii canalelor de distributie, controlul parametrilor de proces 

(debit polimer, tensiunea aplicată, distanța între electrozi); cresterea controlului si uniformitatii câmpului 

electrostatic și implicit cresterea orientării fibrelor; obţinerea de nanofibre de 20-50nm, care sa formeze structuri 3D 

(cu grosime); aplicarea unor tensiuni electrice cu valori mai mari de 50 KV fără producerea descărcărilor corona la 

electrozi, si implicit creșterea stabilității termohidrodinamice, lipsa apariției interferențelor între jeturi polimerice 

ejectate în paralel, creșterea vitezei de alimentare a lichidului polimeric electrofilat. 

3.2. Termen de prestare 

Noile mecanisme de debitare interschimbabie cu electrozi sferici perforați trebuiesc finalizate pana la 30 noiembrie 

2017.   

 



3.3. Logistica 

Agentul economic, parte a contratului de cercetare coordonat de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași 

va asigura spatii corespunzătoare testarii si implementarii modulelor de echipament si tehnologiei de electrofilare cu 

electrozi sferici perforate. 

Prestatorul trebuie sa asigure proiectul tehnic al mecanismului de debitare (care sa contina modulele aferente) spre 

analiza si aprobarea  autoritatii contractante prin membrii contractului BG 46- 2017, precum si a agentului economic 

inaintea realizarii modulelor. Costurile privind materialele, testarea acestora, obtinerea certificatelor de analiza 

privind caracteristicile nanofibrelor realizate vor fi incluse în prețul ofertei. 

3.4. Resurse umane 

Prestatorul trebuie să nominalizeze o persoană – managerul de proiect – care va asigura coordonarea și 

monitorizarea tuturor activităților din contract, aceasta va fi persoana de contact pentru autoritatea contractantă și va 

răspunde de îndeplinirea obligațiilor de raportare prevăzute în prezentul caiet de sarcini. 

Prestatorul trebuie să asigure experți tehnici potrivit legii. Pentru buna desfășurare a activităților, prestatorul va 

asigura și tot personalul administrativ si tehnic necesar.  

Toate costurile aferente resurselor umane utilizate de prestator pentru îndeplinirea contractului vor fi incluse in 

prețul ofertei. 

3.5.  Monitorizarea activității prestatorilor 

1. Ofertantul acceptă ca monitorizarea servicilor să se facă de către reprezentanții legali ai Universității Tehnice 

„Gheorghe Asachi” din Iași, prin verificare directă privind calitatea serviciilor oferite de aceștia din urmă. 

2. Ofertantul se obligă să monitorizeze activitatea prestatorului pe toată perioada derulării contractului. 

 

4. Conținutul și modul de prezentare a ofertei 

Ofertele, orice corespondență și documente legate de procedura de atribuire, transmise între ofertant și autoritatea 

contractanță trebuie trimise în limba română. 

Documentele emise în altă limbă vor fi prezentate de ofertant numai însoțite de traducerea autorizată în limba 

romană. 

Perioada de valabilitate a ofertei – 30 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. 

Orice document care nu este emis de ofertant poate fi depus în oricare din formele original, copie legalizată, copie 

lizibilă certificată pentru conformitate cu originalul. 

4.1. Documente de calificare 

Ofertantul trebuie să prezinte următoarele documente: 

- certificat de inregistrare emis de ONRC din care să rezulte că operatorul economic este legal constituit. 

4.2. Propunerea tehnică 

Propunerea tehnică va fi prezentată astfel încât să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu cerințele 

caietului de sarcini și va respecta în totalitate cerințele acestuia. În situația nerespectării în totalitate a cerințelor 

menționate mai sus, ofertele vor fi considerate neconforme. 

 



Oferta tehnică va conține: 

1. Informații generale despre ofertant 

2. Informații cu privire la experienta organizației în domeniul tehnologiei de electrofilare si in domenii conexe – 

rezultate obținute. 

3. O descriere amănunțită a serviciilor oferite și a modului de acordare a acestora 

4.  Indicarea in cadrul ofertei a ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de 

muncă conform prevederilor art. 51 alin. 2 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. 

5. Experiența organizației în domeniul cercetarii si dezvoltarii experimentale. Experiența va fi demonstrată prin 

prezentarea unei declarații pe propria răspundere a ofertantului ce va fi însoțită de: a. o listă a proiectelor de 

cercetare în care se vor specifica titlul, sursa de finantare, beneficiarul, perioada de desfășurare a acestor proiecte; b. 

lista a lucrarilor stiintifice cu vizibilitate (WoS, BDI). Informațiile vor fi însoțite de adresele web unde informatiile 

pot fi verificabile); c. brevete de inventive sau cereri de brevet in domeniul elecrofilarii sau in domenii conexe. 

6. Experiența stiintifica si profesională a expertului-cheie - Experiența va fi demonstrată prin prezentarea unei 

declarații pe propria răspundere a expertului ce va fi însoțită de o listă a contractelor de cercetare dezvoltare si o lista 

a lucrarilor stiintifice, în care se va specifica numărul si data contractului/lucarii, tipul contractelor/lucrarilor 

stiintifice, perioada contratelor, sursa de finantare. Acesta va prezenta si curriculum vitae model Europass intocmit 

și semnat de expertul-cheie care să reflecte numărul de proiecte si lucrari stiintifice realizate in domeniul cercetarii 

aplicative de tehnologii echipamente in domeniul electrofilarii sau conex acestui domeniu. 

4.3. Propunerea financiară 

Prețul ofertei va fi prezentat in Formularul de ofertă, care reprezintă elementul principal al propunerii financiare. 

Pretul din Formularul de ofertă va reprezenta prețul total ofertat pentru executarea contractului (fara TVA), și va fi 

exprimat în lei, cu două zecimale. 

Ofertanții trebuie sa-și evalueze prețurile astfel încât prețul total al ofertei să acopere toate obligațiile contractului 

menționate in Caietul de sarcini. NU se acceptă ajustări de preț ale ofertei financiare, pe parcursul derulării 

contractului. 

Prețurile care se compară sunt prețurile cuprinse în formularul de ofertă în lei fără TVA.  Prețul maxim estimat, pe 

întreaga perioadă a proiectului  este de 19.000 lei cu TVA. 

 

5. Criteriul de atribuire 

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de furnizare de servicii de cercetare si dezvoltare experimentala de 

componente echipament electrofilare compatibile echipamentului existent, conform Legii nr. 98/2016, art. 187 alin. 

2 și 3, este cel mai bun raport calitate – preț. 

 
Nr. crt. FACTOR DE EVALUARE PONDERE 

1. Prețul ofertei, PO 40% 

2. 
Experiența organizației în domeniul cercetarii si 
dezvoltarii experimentale Eo 

30% 

3. Experiența profesională a expertului-cheie, Ep 30% 
 
  



Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul 
 

Punctaj pentru prețul ofertei, PO 

Pentru cel mai scăzut preț dintre prețurile ofertelor se acordă punctajul 
maxim de 100 de puncte 
Pentru celelalte prețuri punctajul se acordă astfel: 
 Po = (preț minim/preț n) * 100 puncte 

Prețurile care se compară în scopul stabilirii clasamentului sunt prețurile totale pe serviciile de cercetare, exprimate în 
RON fără TVA.  

Punctaj pentru Experiența organizației 
în domeniul cercetarii si dezvoltarii 

experimentale Eo 

Se acordă 10 puncte pentru o experiență de 1 ÷ 3 proiecte de cercetare 
realizate in acelasi domeniu cu cele solicitate.  
Se acordă 50 puncte pentru o experiență de 4 ÷ 7 proiecte de cercetare 
realizate in acelasi domeniu cu cele solicitate. 
Se acordă 100 puncte pentru o experiență mai mare de 7 proiecte de cercetare 
realizate in acelasi domeniu cu cele solicitate. 
Experiența va fi demonstrată prin prezentarea unei declarații pe propria 
răspundere a ofertantului ce va fi însoțită de: a. o listă a proiectelor de 
cercetare în care se vor specifica titlul, sursa de finantare, beneficiarul, 
perioada de desfășurare a acestor proiecte; b. lista a lucrarilor stiintifice cu 
vizibilitate (WoS, BDI). Informațiile vor fi însoțite de adresele web unde 
informatiile pot fi verificabile); c. brevete de inventive sau cereri de brevet in 
domeniul elecrofilarii sau in domenii conexe. 

Punctaj pentru Experiența profesională 
a expertului-cheie, Ep 

Se acordă 10 puncte pentru un număr de 1 ÷ 3 proiecte de cercetare realizate 
in acelasi domeniu cu cele solicitate. 
Se acordă 50 puncte pentru un număr de 4 ÷ 7 proiecte de cercetare realizate 
in acelasi domeniu cu cele solicitate. 
Se acordă 100 puncte pentru un număr mai mare de 7 proiecte de cercetare 
realizate in acelasi domeniu cu cele solicitate. 
Experiența stiintifica si profesională a expertului-cheie - Experiența va fi 
demonstrată prin prezentarea unei declarații pe propria răspundere a 
expertului ce va fi însoțită de o listă a contractelor de cercetare dezvoltare si 
o lista a lucrarilor stiintifice, în care se va specifica numărul si data 
contractului/lucarii, tipul contractelor/lucrarilor stiintifice, perioada 
contratelor, sursa de finantare. Acesta va prezenta si curriculum vitae model 
Europass intocmit și semnat de expertul-cheie care să reflecte numărul de 
proiecte si lucrari stiintifice realizate in domeniul cercetarii aplicative de 
tehnologii echipamente in domeniul electrofilarii sau conex acestui domeniu 

Punctajul total P total = 0,40 x Po + 0,30 x Eo + 0,30 x Ep puncte 

 

 Oferta care va obține cel mai mare punctaj total va fi declarată câștigătoare. 

 În cazul în care două oferte se vor clasa pe locul întâi având același punctaj, autoritatea contractantă va 

încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă are cel mai mic preț. 

 

6. Condiții de plata 

Plățile se vor face în termen de maxim 30 zile de la finalizarea si receptionarea serviciilor, pe bază de factură fiscală 

emisă de prestator și proces verbal de recepție a serviciilor, dar numai după îndeplinirea cerințelor contractuale. 

 

 

 

Director proiect BG 46 / 2017, 

Prof.univ.dr.ing. Manea Liliana Rozemarie 


