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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 CONŢINE DESCRIEREA ŞI DENUMIREA CLARĂ A PRODUSELOR
şi presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini, în caz
contrar, oferta va fi declarată NECONFORMĂ. 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, o licenta 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:
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Produs / descriere
Comoda doua usi si polita: Material din pal, dimensiuni
75/75/30,cu incuietori, culoare salcam
Dulap partial inchis: Material din pal, dimensiuni
80/35/195,culoare salcam+wenghe
Usi sticla dulap
dimensiuni 40/110, cu incuietori
Dulap mic cu 2 usi: Material din pal, dimensiuni 80/35/105,5
culoare salcam+wenghe, cu incuietori
Raft: Material din pal, dimensiuni 90/35/105,5 culoare salcam
Scaun ergonomic pe role (sezut+spatar scoica), culoare maro inchis
Scaun ergonomic pe sanie (sezut+spatar scoica), culoare maro inchis
Birou pal 25 mm
dimensiuni 140/70/75 culoare salcam+wenghe
Masa calculator pal 25 mm
dimensiuni 100/60/75 culoare salcam
Casetiera 3 sertare pe role: Material din pal, dimensiuni 43/45/56
culoare salcam, cu incuietori
Masa sedinte pal 25mm
dimensiuni 150/90/75 culoare salcam
Sistem garnisa aluminiu, culoare alb
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Polita protectie perete
Material din pal, dimensiuni 100/25, culoare salcam
Placa cuier
dimensiuni 100/195, cu agatatori duble (6), culoare salcam
Lamele jaluzele vertical, culoare crem
Legatura colt cu picior metal
Dimensiuni 60/70/75, material aluminiu
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Toate dulapurile au yala si manere metalice!
Blaturile birourilor si usile sunt protejate cu cant abs de 2mm grosime, iar restul componentelor
cant abs de 0.4mm!
Termen de livrare:
Furnizorul se obligă să livreze, să descarce produsele la Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea
de Chimie,Biologie,Geografie, str.Pestalozii nr.16, sala 2, în termen de 20 zile lucrătoare de la primirea
comenzii din partea achizitorului.
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 sau a unui reprezentant al acestuia.
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.ANCUTA Catalina
Întocmit
Hada Cristian

PAGINA |2

Telefon: 0256-592.303
.
Email: dci@rectorat.uvt.ro

Website: http://www.uvt.ro/

