
Nr. 538/30.05.2016

Invitaţie de participare

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru atribuirea 
contractului de achiziţie de: „Plăci achiziție date” – Facultatea de Construcții și Instalații.

1.1 Tipul procedurii: achiziție directă on-line (în S.E.A.P., prin utilizarea catalogului electronic).
1.2 Achizitor:
Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Construcții și 
Instalații.
Adresa: Iași, Str. Prof. dr. docent Dimitrie Mangeron nr. 1
Tel/Fax: 0232/237738
1.3 Depunere oferte: Ofertele se încarcă în catalogul electronic S.E.A.P..
1.4 Termen de încărcare a ofertelor în catalogul S.E.A.P. (data şi ora): 03.06.2016, ora 12:00.
1.5 În ofertă vor fi incluse toate cheltuielile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor contractuale 
menţionate în Caietul de sarcini, inclusiv transportul la destinaţia de livrare.

2. Obiectul contractului de achiziţie: 
2.1 Denumire contract de furnizare produse: „Plăci achiziție date”.
2.2 Descrierea produsului: se vor livra produse care să îndeplinească cerinţele ce se găsesc 
detaliate în Anexa 1 –  Caiet de sarcini.
2.3 Livrare, recepție: 
Locul de livrare şi recepţie a produselor:
Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Construcții și Instalații.
Iași, Str. Prof. dr. docent Dimitrie Mangeron nr. 1.
2.4 Durata contractului de achiziţie: începe la data semnării contractului de către ambele părți și 
se finalizează la terminarea perioadei de garanție tehnică.
Termen de plată: maxim 30 de zile de la recepţie. 
2.5 Termenul de livrare: conform Anexa 1 – Caiet de sarcini. 
2.6 Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: Preţul cel mai scăzut. 
Preţul contractului nu se actualizează. 

3. Anexe
Anexa 1 – Caiet de sarcini

Administrator șef facultate,
Ing. Cezar Herța



ANEXA 1

CAIET DE SARCINI

Obiectul contractului este achiziţionarea de „Plăci achiziție date” conform tabelului:

Nr. 
crt.

Cod CPV Descriere UM Cantitate

1. 30236200-
4

Placă achiziție date: Modul tip SGA2D pentru echipamentul de prelucrare 
date aflat in dotarea Facultatii de Constructii si Instalatii.

Modulul tip SGA2D poate funcţiona numai în cadrul Sistemului de 
achiziţie cu următoarele caracteristici:

 Firmware version: 2.5.0.0
 Type:               ET01CF
 Version:               10032
 Driver version:               1.5.0.0
 DLL version               1.7.2.0
 Serial number:               00010109

şi împreună cu softul dedicat ESAM CF
 Version number: 4.6.3
 Licence number: 6538
 Program version: EXTENDED

Modulul tip SGA2D are următoarele caracteristici:
 Channels number: 8
 Bridge type: Quarter, Half, Full, Transducer, Voltage source, 

Current source, Potentiometer, RTD/LST, HVIA (high voltage 
input), THIA (Thermocouple Input Adapter). Selecting strain gage 
from database/Advanced temperature compensation.

 Measured values:Volts, Physical units or Bits (-32768 to 32767)
 Excitation: variable 1-10 V
 Sampling Rates: max 100000 S/s, per channel
 Gain: 1-400
 Trigger: Internal or External
 Average factor Filter: Bandwith
 Balance: Automatic/Manual
 Calibration:Internal/External/Source points import; Common 

Calibration (Simultanous channels), Calibration by measuring, 
Calibration polynomial, Approximation errors, Maximal and 
Standard deviation errors are calculated.

 warning user about improper measurement conditions.
 produs de referinta : Strain Gauge Input Board Mod. SGA-2D

produs de ESA Messtechnik GmbH Germania

buc 2

Termenul de garanție: minim 12 luni de la data recepției.
Termenul de livrare este de maxim 20 zile de la data semnării contractului de către ambele părți.
Recepţia se efectuează la beneficiar.

Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, ulterior analizării ofertelor, fişe tehnice, mostre, 
pentru produse. Nu se acceptă produse similare cu caracteristici tehnice inferioare celor prezentate 
în tabel. 

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 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 menţiunea de « sau echivalent ».




