
 
 
UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN  IAȘI 
DIRECȚIA SERVICII STUDENȚEȘTI 
Nr.18756 din 25.09.2020 
 
 
 
 
 

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  mai mari 
dacat cele prevăzute în caietul de sarcini 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 
 

Se vor achiziționa piese de schimb după cum urmează: 
 

Nr. 
Crt. 

Nr. 
lot Cod CPV Denumire 

produs/serviciu/lucrare U.M. Cant. Specificații tehnice 

Perioada 
de garantie  
(dacă este 

cazul) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 

Lot 
unic 

31630000-6 
Acumulator 12V/18A  
(piese de schimb sisteme 
antiincendiu, cu instalarea și 
verificarea incluse) 

Buc. 2 Acumulator 12V/18A Minim 24 
luni 

2 31630000-6 
Detector de temperatura 
(piese de schimb sisteme 
antiincendiu, cu instalarea și 
verificarea incluse) 

Buc. 1 

Detector adresabil cu prag fix de 
temperatura, conceput pentru a oferi 
avertizare timpurie de un posibil 
incendiu. 
Tensiune alimentare: 15V - 30V DC 
Sensibilitate: A1R, A2R si BR 
Raza protejata: cerc cu diametrul de 10 
m 
Inaltimea de instalare: pana la 11 m 
Grad de protectie carcasa: IP 43 
Temp. de operare: -10 la +55 grade C 
Umiditatea relativa: 95%, la 40 grade C 
Diametru baza: 100 mm 

Minim 24 
luni 

 
 



 
 

 
 
Note:  
1. Deoarece produsele se vor achiziționa pentru a le înlocui pe cele defecte, 

ofertanții au obligația de a verifica situația existentă în teren, pentru a se 
asigura ca echipamentele ce le vor înlocui pe cele defecte sunt similare, 
compatibile și se integrează perfect în sistemele din care fac parte.  
 

2. Instalarea și verificarea echipamentelor se consideră finalizate doar dacă 
sistemele de supraveghere/alarmă efracție/control acces sunt funcționale 
și au integrat fără probleme echipamentele înlocuite. 

  
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. În perioada de garanție toate 
piesele de schimb si intervențiile autorizate vor fi gratuite.  

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

Ofertantul va asigura suport tehnic gratuit pe toată perioada de garanție. 
 
b) Condiţiile şi termenele de livrare şi durata contractului  

Termenul de furnizare este de maxim 7 zile. 
Durata contractului va fi de 37 zile şi va include: 

b.1) termenul de furnizare - 7 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. 

Produsele vor avea certificate de calitate, conform prevederilor Legii nr. 333/2003 
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și 
completările ulterioare și ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003. 

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. 

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. 

 
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 produselor. 

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. 
 
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 


