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CAIET DE SARCINI 

1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI 

În cadrul acestei proceduri, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi îndeplinește rolul de Autoritate 

Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.  

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul 

cerinţelor pe baza cărora ofertantul participant la procedură îşi va elabora oferta  sa, în vederea atribuirii 

contractului de achiziţii publice având ca obiect furnizarea, instalarea și punerea in funcțiune a  

echipamentului: 

 

Nr. crt. Produs Nr. buc. Cod CPV 

1 Exhaustor      (ventilator centrifugal trifazat) 2 42520000-7 

 

2. CERINŢE GENERALE 

Orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care aceasta se înscrie în 

limitele cerinţelor din Caietul de Sarcini. Ofertarea care nu răspunde cerinţelor prevăzute în Caietul de 

Sarcini atrage descalificarea ofertantului. 

Prevederile şi cerintele Caietului de Sarcini au caracter obligatoriu şi nu vor exonera ofertantul 

câştigător de răspunderea de a asigura calitatea produsului livrat. Orice referire din cuprinsul prezentei 

documentații de atribuire prin care se indică un anumit producător, o anumită origine, un anumit 

procedeu, mărci, licențe de fabricație, calificare profesională, brevete, tipuri, standarde naționale, 

standarde europene, origine sau o producție specifică, sunt menționate doar pentru identificarea cu 

ușurință a caracteristicii solicitate și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori 

economici sau a anumitor produse/servicii/lucrări. Aceste specificații vor fi considerate ca având 

mențiunea „echivalent” în sensul prevederilor art. 156 din Legea nr. 98/2016. 

             Produsele ofertate trebuie să respecte specificațiile tehnice solicitate. 

Ofertantul va prezenta specificațiile tehnice astfel încât să se poată demonstra corespondența 

propunerii tehnice cu caietul de sarcini. Se vor respecta structura și ordinea parametrilor tehnici din caietul 

de sarcini. 

Ofertantul poate adăuga şi precizări suplimentare, pe care le consideră argumente importante în 

favoarea ofertei sale. Aceste adăugări se vor face imediat după cerinţele şi precizările solicitate, în aceeaşi 

ordine a elementelor. 

Notă: Pentru a nu crea ambiguități cuvântul “echivalent(ă)” sau intervalele de valori ([...], min., 

max., etc.) menționate în caietul de sarcini, nu trebuie să fie prezente nicăieri în propunerea tehnică.  

Toate caracteristicile tehnice solicitate în caietul de sarcini sunt obligatorii, fiind acceptate doar 

produse cu caracteristici echivalente sau superioare. Nerespectarea în totalitate a acestor caracteristici 

tehnice va conduce la declararea ofertei ca fiind neconformă. 
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3. SPECIFICAȚII TEHNICE 

Denumire Produs UM  Cant Specificaţii tehnice SAU cerințe funcționale minime 

Ventilator industrial 

Carcasat Centrifugal 

tip BOX (Exhaustor) 

buc 2 - Ventilator cu motor închis, cu protectie termica încorporata, protectie 

IP54; 

- Structura din otel galvanizat, cu izolatie termica si fonica 

- Debit de aer minim (mc/h)- 12000 

- Variator tensiune 

- Tubulatura 

- Temperatura de lucru pâna la cel putin 70˚C 

 

4. LIVRARE, AMBALARE, ETICHETARE, TRANSPORT ȘI ASIGURARE PE DURATA 

TRANSPORTULUI 

Livrarea și recepția produselor se vor face la sediul beneficiarului, sau în orice altă locație 

comunicată/dorită de acesta, pe baza documentelor însoțitoare și a unui test de funcționare complet. 

Livrarea se va face conform solicitării, în termen de maxim 30 de zile de la semnarea contractului. 

Produsele vor fi livrate în ambalaje corespunzătoare. 

      Transportul, descărcarea  și manipularea până în locul unde va fi amplasat și toate costurile asociate sunt 

în sarcina exclusivă a contractantului. 

      Destinația de livrare este sediul Cantinei Studențești, Strada Domnească nr. 155, Galați. 

      Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în 

considerare toate dificultăţile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens şi nu va invoca niciun motiv de 

întârziere sau costuri suplimentare. De asemenea, va specifica persoana responsabilă (nume, telefon, 

program)  pentru instalare, punere în funcțiune, testare și instruire personal în vederea utilizării în condiții 

optime a echipamentului livrat. 

      Înainte de livrarea produselor, furnizorul are obligația de a contacta Serviciul Achizitii, tel/fax 

0336130115 / 0236419177. 

Persoana de contact pentru recepția, instalarea și punerea în funcțiune a echipamentului solicitat: Marcel 

Tătaru - 0747399143. 

 

5. INSTALARE, PUNERE IN FUNCTIUNE, TESTARE 

Contractantul va asambla / preasambla  Exhaustoarele (ventilator centrifugal trifazat) în atelierul său / 

la locul de instalare indicat de Autoritatea Contractantă și va efectua orice altă configurație considerată 

necesară pentru  funcționarea corectă a echipamentelor, asigurând  pe cheltuiala sa toate materialele si 

accesoriile necesare (tubulatura, cablu electric, canalet cablu, sisteme de prindere, etc.) pentru punerea 

in funcțiune. 

Contractantul trebuie să instaleze exhaustoarele (ventilator centrifugal trifazat) în mod corespunzător, 

asigurând-se în același timp că spațiul unde s-a realizat instalarea rămâne curat. 

După livrarea și instalarea echipamentelor, contractantul va elimina toate deșeurile rezultate și va lua 

măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și eliminarea acestora de la locul de instalare. 

Odată ce exhaustoarele sunt asamblate, contractantul va realiza racordarea echipamentului la 

utilitățile necesare pentru punerea acestuia în funcțiune. Punerea în funcțiune include, de asemenea, toate 

ajustările configurările și setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește 

performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o funcționare optimă.  

Dupa instalare si punere in funcțiune, Contractantul va efectua teste funcționale ale produsului.  

Contractantul va efectua pe cheltuiala sa şi fără niciun fel de costuri din partea Autorității 

Contractante toate testele pentru a asigura funcționarea echipamentelor la parametri agreați. 

Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea calandrului luând toate măsurile adecvate pentru a 

preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la acceptare de catre Autoritatea Contractantă. 

6. GARANŢIE 

Garanția produsului va fi de minimum 36 luni 
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7. RECEPȚIA PRODUSULUI 

    Recepția produselor se va efectua pe bază de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea 

Contractantă. Recepția produselor se va realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, 

respectiv:  

    Recepția cantitativă se va realiza după livrarea produsului la locația indicată de Autoritatea 

Contractantă. 

    Recepția calitativă se va realiza după verificarea tuturor cerințelor tehnice prevăzute în caietul de 

sarcini, precum și funcționalitatea acestora și, sau după caz, după remedierea tuturor defectelor, cel târziu în 

ultima zi a termenului maxim de livrare a produsului. 

 

8. PLATA:  

Plata se face în termen de maxim 30 de zile, de la livrarea produsului, în contul contractantului deschis la 

Trezoreria statului. 

 Documentele justificative care trebuie să însoţească factura: 

-proces verbal de recepție cantitativă; 

-proces verbal de recepție calitativă;  

-proces verbal de instalare și instruire (dacă este cazul).  

 

9. PREVEDERI CONTRACTUALE 

Nu se acceptă actualizarea preţului contractului. 

NOTĂ 

Răspunderea pentru conținutul caietului de sarcini aparține persoanei din compartimentul autoritatii 

contractante ce procedează la întocmirea acestuia, pe baza necesitatilor asumate de compartimentul 

respectiv.  

 

 

ÎNTOCMIT, 

Ing. Marcel Tataru 
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