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CAIET DE SARCINI
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi
constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare
ofertant oferta tehnico-financiară.
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 inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini atrage
descalificarea ofertantului.
Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un
procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie,olicenta
de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de
produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici
sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea
„sau echivalent”.
Specificaţii tehnice minimale:
Nr. Produs/ descriere
Cantitate
crt
1. Jaluzele verticale din material 5,44
textile culoare GAMA (paletă
produs bej/crem)
L x h : 2.72 m x 2.00 m
2
Garnișă aluminiu
2,72

U.M.
mp

ml

Caracteristicile tehnice ale produselor mentionate ofertate vor respecta
urmatoarele cerinţe:
a. Să fie formate din lamele din fâşii de material textil impregnate cu poliuretan
aseptic, antistatic şi lavabile cu lăţimea de 2.72 ml
b. La partea superioară să fie cu sistem de agăţare tip umeraş în sistemul de
transportare (garnişa).
c. La partea inferioara sa fie prevazute cu lesturi (greutăţi) pentru a da ţinută
lamelei textile.
d. Lesturile de la fâşii sa fie asigurate pentru a se evita desprinderea în timp de pe
făşie.
e. Sa dispună de sistem de transportare la partea superioară cu umeraşe de agăţare a
lamelei.
f. Sistemul de transportare să se afle in garnişă.
g. Garnişa să fie din profil de aluminiu vopsit alb în camp electrostatic.
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h. Să se asigure plierea laterală.
i. Sistemul de comandă să fie cât mai uşor de manevrat si fiabil.
j. Reglare continuă a luminozitati, orietabilă cu 180*.
k. Va asigura reducerea transferului de caldură înspre încăperea protejată.
l. Să fie usor de întretinut, să nu reţină praful.
m. Rotirea si plierea lamelelor se va comanda prin intremediul unor şnururi şi prin
mecanismul de scripeţi şi reductoare ce se află la capătul de garnişă.
n. Să împiedice complet vizibilitatea în încapere atunci când sunt închise.
o. Acţionare să fie manuală
Alte condiţii şi precizări: Toate dimensiunile de gabarit din prezentul caiet de
sarcini sunt pentru ofertare, iar pentru execuţie, executantul are obligaţia de a
măsura, la faţa locului, dimensiunile geometrice ale golurilor. Executantul va
răspunde pentru orice eroare provenita din măsurarea gabaritelor.
Termen de livrare: Furnizorul se obligă să livreze, să monteze produsele la
Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Arte și Design,strada Oituz nr.4
în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea comenzii din partea achizitorului.
Termen de garantie: minim 24 de luni.
Recepţionarea produselor: Recepţia produselor, la adresa indicata de achizitor, se
face prin verificarea corespondenţei dintre specificaţiile din factura fiscală şi
specificaţiile din caietul de sarcini, de către reprezentantul achizitorului în prezenţa
reprezentantului furnizorului. Produsele care nu corespund solicitarilor din
prezentul caiet de sarcini vor fi inlocuite cu produse corespunzatoare pe cheltuiala
furnizorului.
Alte condiţii:
Termenul de plata este de 30 zile de la emiterea facturii si semnarea, fără
obiecţiuni, de către Comisia de recepţie, a notei de recepţie şi constatare diferenţe,
pe baza facturii fiscale care însoţeşte marfa, emise de furnizor.
Plata se va face în lei cu O.P. prin Trezorerie.

Decan,
Conf.univ.dr. Vică Adorian
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