MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
DEPARTAMENTUL DE EVIDENŢĂ PATRIMONIU, ACHIZIŢII ŞI MONITORIZARE INVESTIŢII

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:
Lot.1
Nr.crt
1
2
3

Descriere produs
HDD extern WD My Passport Ultra 1TB, 2,5’’, USB 3.0, negru

Stick memorie 16 GB, USB 2.0
Adaptor Hama 1xHDMI Male – 1xVGA Female + 1xJack 3.5 mm Female,
negru

Lot.2
Nr.crt
1

Cant.
3
10
1

U.M.
buc
buc
buc

Cant.

U.M.

1

buc

Cant.
2

U.M.
buc

Descriere produs
Lampă xenon 300W pentru simulator solar de tip uxl-302-0
http://www.msscientific.de/ushio_xenon_lamps.htm

Lot.3
Nr.crt
1

Descriere produs
Acumulator APC RBC 11
Capacitate baterie volt-amper-oră: 816
Tip de acumulator: Baterie cu plăci de plumb şi acid, etansată, care nu necesită întreţinere,
cu electrolit suspendat: etanş
Montare baterie : Grup de baterii autonome
Durată de viaţă preconizată baterie (ani): 3 - 5
Cantitate RBC™: 1
Mediu de operare: 0 - 40 °C
Umiditate relativă de funcţionare: 0 - 95%
Înălţime de operare: 0-3000 meters
Temperatură de depozitare: -15 - 45 °C
Umiditate relativă depozitare: 0 - 95%
Înălţime depozitare: 0-15000 meters

Desemnarea câştigătorului se va face pe loturi.
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Termen de livrare:
Furnizorul se obligă să livreze şi să descarce produsele la Universitatea de Vest din Timişoara, Magazia
Centrală, în termen de 15 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. Produsele care nu
corespund solicitarilor din prezentul caiet de sarcini vor fi inlocuite cu produse corespunzatoare pe
cheltuiala furnizorului.
Alte condiţii:

Pe perioada de garantie, furnizorul va face constatarea defectelor la sesizarea si la sediul beneficiarului și va asigura
reparatia, sau inlocuirea echipamentului defect in 2(doua) zile lucratoare de la data sesizarii defectului.

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.

Director proiect,
Prof.univ.dr. Daniel Vizman
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