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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. 

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 prevăzute în caietul de sarcini şi termenele de livrare care 
depăşesc 45 de zile atrag descalificarea ofertantului.  

NOTĂ: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un 
procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de 
fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs şi NU 
au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor 
produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de ”sau echivalent”. 

 
 

Descrierea contractului 
 

Nr. 

Crt. 

Nr. 

lot 
Cod CPV 

Denumire 

produs/serviciu/lu

crare 

Cant. 

(buc.) 
Specificații tehnice 

Perioada de 

garantie  

(dacă este 

cazul) 

0 1 2 3 4 5 6 

1 
Lot 

unic 
30160000-8 

Carduri control 

acces inscripționate 

 

9000 

Carduri control acces 

inscripționate 

carduri inscripționate 

Mifare 2K ( dupa 

model atasat) 

Minim 1 an 

2 
Lot 

unic 
44521120-5 

Yală 

electromagnetică, 

instalare inclusă 

3 

Yală electromagnetică 

cu bolt 

electromagnetic de uz 

intens, cu certificat de 

conformitate conform 

standardelor europene 

Minim 2 ani 

 
a) Garanţia tehnică şi service-ul în garanţie: 

Perioada de garanţie tehnică minimă, ce va fi precizată de ofertant, va fi cel puțin 
egală cu cea prevazută în caietul de sarcini.  



 
 

Perioada de garanție începe din momentul recepției, respectiv instalarea echipamentelor. 
În perioada de garanție toate piesele de schimb si intervențiile autorizate vor fi gratuite.  

Ofertantul va trebui să aibă un serviciu de reparaţii şi întreţinere eficient, rapid, care să 
poată repara sau înlocui componentele defecte, sau cu performanţe slabe din produsele oferite de 
către acesta. Transportul produsului defect, luat spre reparare, va fi asigurat gratuit de ofertant. 

Ofertantul va pune la dispoziţia beneficiarului, nume, adrese şi numere de telefon 
pentru service.  

Ofertantul va asigura suport tehnic gratuit în funcționarea normală a produselor pe toată 
perioada de garanție. 

 
 
b) Condiţiile şi termenele de livrare şi durata contractului  

Termenul de furnizare este de maxim 45 zile. 
Durata contractului va fi de 75 zile şi va include: 

b.1. termenul de furnizare - 45 zile. 
b.2. termenul pentru recepție și plată - 30 zile. 

Ofertantul trebuie să precizeze în ofertă termenul de livrare şi că este de acord cu 
condiţiile stipulate mai jos. 

Contractul se încheie la Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi“ din Iaşi, Str. 
Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 67, Corp T.  

Produsele vor fi noi si sigilate si vor fi livrate la beneficiar ambalate în cutii 
etichetate, pe care se va preciza codul configuraţiei din caietul de sarcini. Nu se acceptă 
produse folosite sau resigilate. 

Livrarea echipamentelor/componentelor de către furnizor nu va depăşi termenul de 
livrare precizat mai sus. Oferta care conţine termene de livrare mai mari va fi considerată 
neconformă. 
 
c) Condiţiile şi termenele de recepţie: 

Recepţia cantitativă se va efectua la sediul Universitătii Tehnice “Gheorghe Asachi” 
din Iaşi, DSS, în prezenţa reprezentanţilor ambelor părţi. Recepţia calitativă la beneficiar 
se va face în termen de maxim 24 ore de la livrarea echipamentelor. 

Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa şi, dacă este necesar, a respinge, nu 
va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate sau testate de 
furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora 
la destinaţie. 
 
d) Condiţiile şi termenele de plată: 

Modalitatea de plată: după receptia calitativă si cantitativă a produselor, pe bază de 
factură fiscală în original si proces verbal de receptie semnat de ambele părti. 

Termenul de plată: 30 zile de la receptia finală. 
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