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UNIVERSITATEA TEHNICA “ GHEORGHE ASACHI” din IASI 

DIRECTIA SERVICII STUDENTESTI 

 

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». 

La semnarea contractului, în vederea stabilirii detaliilor de livrare, ofertantul câștigător se va deplasa la sediul autoritatii contractante.  

 Atenţie: accesul în Campus nu permite decât camion de max. 7-7,5 tone capacitate.  

 

LOT UNIC Diverși indicatori de securitate 

 

Pe http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub (vechiul site www.e-licitatie.ro) va fi postat: 

Diverși indicatori de securitate 

CPV: 44423450-0 

Descriere: toate caracteristicile care se pot lua în considerare (inclusiv Cantitatea si prețurile unitare pentru toate produsele din lot). 

Preț catalog: preț lot fără TVA. 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire produs  

şi CPV produs UM Cant. 

Dimensiuni/ 

model 

De prim ajutor 
1 

Indicator de securitate, săgeată spre stânga buc 164 

 Indicatoare A5 lucioase, pe suport autocolant, plastifiat, rezistent de expunere la raze 

ultraviolete, la diferite agresiuni exterioare. Dimensiunea foii de A5 - 148x210 mm. Se 

acceptă o toleranță de ± 1mm. 
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2 

Indicator de securitate, săgeată spre dreapta buc 156 

 Indicatoare A5 lucioase, pe suport autocolant, plastifiat, rezistent de expunere la raze 

ultraviolete, la diferite agresiuni exterioare. Dimensiunea foii de A5 - 148x210 mm. Se 

acceptă o toleranță de ± 1mm. 

 
3 

Indicator de securitate, pt. exterior spre 

casa scarii principale si secundare sageata 

spre stanga buc 132 

 Indicatoare A5, autocolante lucioase, pe suport autocolant, plastifiat, rezistent de expunere la 

raze ultraviolete, la diferite agresiuni exterioare. Dimensiunea foii de A5 - 148x210 mm. Se 

acceptă o toleranță de ± 1mm. 

 

 
4 

Indicator de securitate, pt. exterior spre 

casa scarii principale si secundare sageata 

spre dreapta buc 132 

 Indicatoare A5, autocolante lucioase, pe suport autocolant, plastifiat, rezistent de expunere la 

raze ultraviolete, la diferite agresiuni exterioare. Dimensiunea foii de A5 - 148x210 mm. Se 

acceptă o toleranță de ± 1mm. 
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De prevenire PSI 

5 

Indicator pt marcat hidranti buc 126 

 Indicatoare A5, autocolante lucioase, pe suport autocolant, plastifiat, rezistent de expunere la 

raze ultraviolete, la diferite agresiuni exterioare. Dimensiunea foii de A5 - 148x210 mm. Se 

acceptă o toleranță de ± 1mm. 

 

 

 
 

 

 

Avertizare 

6 

Indicator pt marcat tablou electric buc 100 

 Indicatoare A5, autocolante lucioase, pe suport autocolant, plastifiat, rezistent de expunere la 

raze ultraviolete, la diferite agresiuni exterioare. Dimensiunea foii de A5 - 148x210 mm. Se 

acceptă o toleranță de ± 1mm. 
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7 

Indicator de securitate iesire buc 110 

 Indicatoare A5, autocolante lucioase, pe suport autocolant, plastifiat, rezistent de expunere la 

raze ultraviolete, la diferite agresiuni exterioare. Dimensiunea foii de A5 - 148x210 mm. Se 

acceptă o toleranță de ± 1mm. 

 

 
8 

Indicator pt marcat stingator buc 50 

 Indicatoare A5, autocolante lucioase, pe suport autocolant, plastifiat, rezistent de expunere la 

raze ultraviolete, la diferite agresiuni exterioare. Dimensiunea foii de A5 - 148x210 mm. Se 

acceptă o toleranță de ± 1mm. 
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9 

Iesire pe scari- dreapta si stg buc 100 

 Indicatoare A5, autocolante lucioase, pe suport autocolant, plastifiat, rezistent de expunere la 

raze ultraviolete, la diferite agresiuni exterioare. Dimensiunea foii de A5 - 148x210 mm. Se 

acceptă o toleranță de ± 1mm. 

 

 
 

10 

Indicator de securitate "Pericol electric" buc 20 

 Indicatoare A5, autocolante lucioase, pe suport autocolant, plastifiat, rezistent de expunere la 

raze ultraviolete, la diferite agresiuni exterioare. Dimensiunea foii de A5 - 148x210 mm. Se 

acceptă o toleranță de ± 1mm. 

 



6 

 

 
 

 

11 

Indicator "Fumatul interzis" buc 290 

Indicatoare A4, autocolante lucioase, pe suport autocolant, plastifiat, rezistent de expunere la 

raze ultraviolete, la diferite agresiuni exterioare. Se acceptă o toleranță de ± 1mm. 

 

 
12 

Indicator de marcat "Pastrati curatenia" buc 298 

Indicatoare A4, autocolante lucioase, pe suport autocolant, plastifiat, rezistent de expunere la 

raze ultraviolete, la diferite agresiuni exterioare. Se acceptă o toleranță de ± 1mm. 
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13 

Indicator "Nu folositi liftul" buc 50 

Indicatoare A4, autocolante lucioase, pe suport autocolant, plastifiat, rezistent de expunere la 

raze ultraviolete, la diferite agresiuni exterioare. Se acceptă o toleranță de ± 1mm. 
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14 

Indicator "Loc pentru fumat" buc 20 

Indicatoare A4, autocolante lucioase, pe suport autocolant, plastifiat, rezistent de expunere la 

raze ultraviolete, la diferite agresiuni exterioare. Se acceptă o toleranță de ± 1mm. 
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15 

Panou avertizare PVC  buc 8 

Panou pvc (câte 2 buc. pentru fiecare model prezentat în imaginile care urmează). 

Acest panou este realizat din PVC rigid, are dimensiunile 30x45x20 cm si se pozitioneaza pe 

podea, fara prindere. 

Greutate (g) 125 

Material PVC rigid 

Forma dreptunghiulara 

Latime (cm) 30 

Inaltime (cm) 45 

Adancime (cm) 20 

Sistem de prindere(se pozitioneaza pe podele) fara prindere 

Utilizare pentru semnalizare. 

Panoul va arăta ca cele de la poz. 16 “Atenție Pericol de alunecare”. 

Se acceptă o toleranță de ± 1mm. 
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12 

 

 
 

16 

Panou avertizare PVC  buc 2 

Panou pvc  

Acest panou este realizat din PVC rigid, are dimensiunile 30x45x20 cm si se pozitioneaza pe 

podea, fara prindere. 

Greutate (g) 125 

Material PVC rigid 

Forma dreptunghiulara 

Latime (cm) 30 

Inaltime (cm) 45 

Adancime (cm) 20 

Sistem de prindere(se pozitioneaza pe podele) fara prindere 

Utilizare pentru semnalizare. 

Panoul va arăta ca cele de la poz. 16 “Atenție Pericol de alunecare”. 

Se acceptă o toleranță de ± 1mm. 
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17 

Indicator Parcare interzisa buc 2 

Indicatoare A4, autocolante lucioase, pe suport autocolant, plastifiat, rezistent de expunere la 

raze ultraviolete, la diferite agresiuni exterioare. Se acceptă o toleranță de ± 1mm. 

 

 
 

 

 

18 

Plăcuță indicator de avertizare: 

Zonă supravegheată video buc 20 

Indicator de securitate de avertizare din tablă otel galvanizat, rotunjită la capete, cu câte o 

gaură în fiecare colț necesară prinderii cu șurub,  vopsită multistrat, imprimat serigrafic,cu 

textul: "ATENȚIE ZONĂ SUPRAVEGHEATĂ VIDEO".  

Dimensiune: 200x300 mm. Se acceptă o toleranță de ± 1mm. 



14 

 

 
 

19 Plăcuță din PVC, 3mm, debitat CNC, A3, 

cu privire la Accesul în cantină buc 5 Anexa nr. 1, pag. 1 

20 Plăcuță din PVC, 3mm, debitat CNC, A3, 

cu privire la Supravegherea video buc 10 Anexa nr. 1, pag. 2 

21 Plăcuță din PVC, 3mm, debitat CNC, A3, 

cu privire la Sugestii/sesizări buc 1 Anexa nr. 1, pag. 3 

22 Plăcuță din PVC, 3mm, debitat CNC, A3, 

cu privire la Sugestii/sesizări buc 3 Anexa nr. 2 

23 Plăcuță din PVC, 3mm, debitat CNC, A4, 

cu privire la Telefonul consumatorului buc 3 Anexa nr. 3 

24 Plăcuță din PVC, 3mm, debitat CNC, A2, 

cu privire la Regulament sală forță buc 2 Anexa nr. 4 

 

 

Notă: 

Produsele vor arăta ca în imaginile, anexele prezentate în caietul de sarcini.  

Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, ulterior deschiderii ofertelor, fişe tehnice suplimentare pentru produse sau fotografii/cataloage de 

produse, mostre din care să reiasă caracteristicile exacte ale produselor. Analizarea ofertei se efectuează pe lot. 

Nu se acceptă decât produse conforme cu necesitatea. La recepţie se vor respinge produsele care nu sunt conforme cu realitatea. 

Produsele se vor livra la locul indicat în repartiție, între orele 08.-14.00. 

Preţul va include toate cheltuielile de transport la beneficiar, predare-primire, încărcare-descărcare, depozitare, asigurări, alte taxe ocazionale. 

Materialele trebuie să corespundă STAS-urilor în vigoare şi  să fie însoţite de certificat de calitate şi garanţie şi de declaraţie de conformitate. 

Nu  se  acceptă  caracteristici  tehnice  inferioare  ale  produselor  faţă  de  cele  menţionate  în  caietul  de sarcini.  Se pot  solicita mostre 

pentru verificare. 

Termenul de livrare până pe 27.09.2019. Expedierea se va face în campusul Studenţesc Tudor Vladimirescu.  Nu se acceptă livrare prin curierat. 

Toate produsele trebuie să fie etichetate, 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.  

Durata contractului: 4 luni. Prețul va rămâne nemodificat pe toată perioada de derulare a contractului/comenzii. 
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Analiza de pret în vederea acceptării ofertei, pentru ofertele calificate, va fi efectuată pe  întreg lotul, care va cuprinde toate reperele și cantitățile 

mentionate în caietul de sarcini.  

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

Ofertanţii vor transmite doar la cererea autorității contractante fişe tehnice  pentru fiecare produs în parte (care conţin toate informaţiile necesare 

evaluarării tehnice, nume producător, denumire comercială, etc). 

Pentru orice lămurire suplimentară vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0232/702439. 

 
 

                                                                                          Director DSS, 

        Ing. Bogdan Budeanu              

 

   Sef Birou Tehnic, 

Ing. Marius Imbrea 

 

 

Întocmit, 

Ing. Anca Gania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


