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UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
DEPARTAMENTUL DE EVIDENŢĂ PATRIMONIU, ACHIZIŢII ŞI MONITORIZARE INVESTIŢII

CAIET DE SARCINI
Pentru furnizarea de aparate de climatizare
1. Prezentare generală
1.1. Prezentul caiet de sarcini cuprinde datele necesare prezentării ofertei pentru:
Furnizare aparate de climatizare cu montaj inclus.
1.2. Caracteristicile tehnice cerute în Caietul de sarcini sunt obligatorii și minimale pentru
Ofertant. 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”.
2. Obiectul Caietului de sarcini
Prezentul Caiet de sarcini se referă la furnizarea și montarea următoarelor aparate de
climatizare:
2.1. Dotarea Cabinet Prodecan ,Str. J. H. Pestalozzi, nr. 16
1 bucată aparat climatizare GREE, LOMO Inverter A1, GWH12QB-K3DNA1C, KIT
INSTALARE inclus, Capacitate racire nominal (min/max) [BTU/h]:

10920(/2050/12970) Capacitate incalzire nominal (min/max) [BTU/h]:
11600(2050/12970) Clasa eficienta energetica racire / SEER: A++ /6.1 Clasa eficienta
energetica incalzire / SCOP: A+/4.0
2.2. Dotarea sală Consiliu, Str. J. H. Pestalozzi, nr. 16
1 bucată aparat climatizare GREE, LOMO Inverter A1, GWH12QB-K3DNA1C, KIT
INSTALARE inclus, Capacitate racire nominal (min/max) [BTU/h]:

10920(/2050/12970) Capacitate incalzire nominal (min/max) [BTU/h]:
11600(2050/12970) Clasa eficienta energetica racire / SEER: A++ /6.1 Clasa eficienta
energetica incalzire / SCOP: A+/4.0
3. Indicaţii referitoare la ofertare
3.1. Oferta va fi făcută pentru furnizarea echipamentelor solicitate și va include montarea lor
în locul indicat de beneficiar.
3.2. Oferta va include și materialele mărunte necesare montării.
4. Condiţii de contractare
4.1. Termenul de livrare: 20 de zile de la preluarea comenzii.
4.2. Termenul de garanţie va fi termenul acordat de furnizor, dar nu mai mic de 3 ani.
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5. Recepţia echipamentelor
5.1. 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

Decan
Prof.Univ.Dr. Stefea Petru
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