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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 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 şi 
termene de livrare mai mari decât cele prezentate la fiecare lot în parte, 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.  

 
 

Se vor publica produsele în Catalogul SEAP, la adresa http://sicap-prod.e-
licitatie.ro/pub, cu extensia _DSS: 
 
CPV: 42924300-2 
Denumire: Echipamente de pulverizat pentru dezinsectie _DSS 
Descriere: denumiri, producatori si toate caracteristicile care se pot lua în 
considerare (inclusiv Cantitatea si prețurile unitare pentru produsele din lot) 
Preț catalog: preț lot unic fără TVA. 
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Denumire produs Cantitatea 
Echipament de pulverizat pentru dezinsectie - Pulverizator 

profesional, cu baterie încorporată, controlat electronic 
 

Se dorește achiziționarea unui pulverizator profesional, cu baterie 
incorporata, controlat electronic, tip Birchmeier REC 15 ABZ, sau 
echivalent. Pulverizatorul va avea doi acumulatori incluși și va avea 
următoarele opțiuni: pompa robustă și durabilă, un sistem nou de 
prindere a curelelor, duza reglabila de la 1.3 mm la 1.7 mm, deschidere 
mare de umplere cu filtru incorporat și durata de viata a bateriei: de la 2.2 
h/ 6,0 bari până la 17 h/ 0,5 bari.  Totul este monitorizat și controlat 
electronic: presiune constantă, pornit/oprit, funcții de protecție a pompei și 
starea de încărcare a bateriei. Presiunea de lucru de la duză este 
ajustată cu un controler de aplicatie.  

Specificatii tehnice: 
- Presiune maxima: 6 bari; 
- Dimensiune: 61 x 40 x  220 cm; 
- Greutate: 4.4 kg (cu baterie); 
- Capacitate de umplere: 15 L; 
- Baterie: Litiu-ion 18 V / 3 Ah; 
- Timpul de incarcare a bateriei: 1 h; 
- Durata de viata a bateriei: 800 cicluri de incarcare; 
- Duza reglabila 1,3 mm + 1,7 mm, din alama; 
- Pompa: pompa cu piston 12 V / DC; 
- Nivelul presiunii sonore: <70 dB (A); 
- Clasa de stres: 2. 
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Echipament de pulverizat pentru dezinsectie - ULV generator de 
ceata rece utilizat pentru dezinsectie si dezinfectie 

 
Aparat ULV Generator tip Moo-Gun, sau echivalent. 
Putere DC 12V 
Distanta de pulverizare 3-5 metri 
Dimensiunea particulei 30-50 microni 
Capacitate rezervor 5 litri 
Dimensiuni maxime 19.5 x 54 x 27 cm 
Greutate maxima 3.1 kg 
Timp de lucru 2 ore neintrerupt 
Va fi prevazut cu incarcator pentru priză 220V 
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NOTĂ: 
- Preţul va include toate cheltuielile de transport la beneficiar, predare-primire, 

încărcare-descărcare, depozitare, asigurări, alte taxe ocazionale. Produsele 
trebuie să corespundă STAS-urilor în vigoare şi să fie însoţite de certificat de 
calitate şi garanţie şi de declaraţie de conformitate. Toate produsele trebuie să 
fie etichetate mod de utilizare, termen de valabilitate, condiţii de păstrare, 
garanția produsului trebuie să fie de minim 1 an de la fiecare recepție cantitativă 
și calitativă a produselor de către beneficiar.  
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- Durata contractului: 3 luni. Prețul va rămâne nemodificat pe toată perioada de 
derulare a contractului/comenzii. 

- Produsele la livrare trebuie să fie însoţite de declaraţie de conformitate. 
- Nu se acceptă livrare prin curierat. 
- Ofertantul va specifica în mod obligatoriu termenul de livrare și termenul 

de garanție. 
- Analiza de pret în vederea acceptării ofertei, pentru ofertele calificate, va fi 

efectuată pe lotul unic. Acesta va cuprinde obligatoriu toate reperele și 
cantitățile mentionate.  

- Nu  se  acceptă  caracteristici  tehnice  inferioare  ale  produselor  faţă  de  cele  
menţionate  în  caietul  de sarcini.   

- Ofertanţii vor transmite la cererea autorității contractante fişe tehnice  pentru 
fiecare produs în parte (care conţin toate informaţiile necesare evaluarării 
tehnice, nume producător, denumire comercială etc.)  

- Livrarea se va efectua în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea 
contractului de către ambele părți. 

- Expedierea se va face în Campus studenţesc Tudor Vladimirescu, cămine 
studenţeşti, Atelier tehnic, în prezenţa a  gestionarului.  Nu se acceptă livrare 
prin curierat. 

- Pentru produsele cu valoarea ≥ 2500 lei cu TVA se vor face facturi separate de 
alte produse. 

- Pentru orice lămurire suplimentară vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 
0232/271288 sau 0232702436. 
 
Comisia de întocmire şi verificare a documentaţiei de atribuire: 
 
1. Preşedinte - Dr. ing. Bogdan Budeanu 
2. Membru - Ing. Marius Imbrea 
3. Membru - Ing. Monica Gabriela Vlasov 
 


