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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, 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:
LOT.2.
Nr.crt
Descriere produs
Cant. U.M.
1

Figider Arctic AND 245+, 2 usi, Volum net total: 228 l
1
buc
Clasa de eficienta energetica: A+, Volum net congelator: 49 l, Volum net frigider:
179 l, Volum brut total: 33l, Consum energetic (kWh/an): 229, Numar de rafturi:
3, Material rafturi: Sarma, Numar suporturi usa: minim3, Compartiment
legume/fructe, Capacitate de congelare (kg/24 h): 3.5, Culoare: Alb,
Usi reversibile: Da, Maner: Orizontal integrat,
Dimensiuni minime (IxLxA cm): 145.8 x 54 x 60,
Iluminare interioara, Termostat reglabil, Tava pentru gheata, Numar de
compresoare: 1, Autonomie (fara curent): 16 ore,
Nivel de zgomot (dB): 40, Greutate maxima (Kg): 44.5
2
1
buc
Cafetiera RUSSELL HOBBS Illumina 20181-56, 1l, 8 cesti, 1000W, inox
Termen de livrare:
Furnizorul se obligă să livreze, să descarce produsele la Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de
Muzica si Teatru, Piata Libertatii nr.1, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea comenzii din partea
achizitorului.
Termen de garantie minim 24 de luni.
Livrarea şi recepţionarea produselor:
Livrarea şi 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. În caz
contrar, marfa se va refuza.
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.
Întocmit,
Ing.Frăsie-Debreţin Lavinia
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