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           Nr. DE 844/29.11.2017. 

   

CAIET DE SARCINI 

privind achiziționarea unor bunuri necesare pentru dezvoltarea 

Centrul de Studii Sfântu-Gheorghe (Sfântu-Gheorghe, str. Ciucului, nr. 50) 

din cadrul Universității Sapientia, Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste Târgu Mureș 

 

I. Descrierea situaţiei existente: 

 

Facultatea de Ştiinţe Tehnice și Umaniste Târgu Mureș din cadrul Universităţii Sapientia 

din Cluj-Napoca coordonează și Centrul de Studii Sfântu-Gheorghe în care se desfășoară 

activitatea specifică programului de studiu Agricultură. 

În scopul asigurării unui act educațional calitativ este necesar achiziționarea unor bunuri 

care să permită efectuarea unor activități cu caracter practic, asigurarea formării competențelor 

profesionale și deprinderilor practice specifice specializării Agricultură. 

Bunurile care trebuie achiziționate și care constituie obiectul licitației sunt următoarele: 

- hotă cu flux laminar orizontal, 

- pipete automate monocanal cu volum variabil, 

- solar cu pereți verticali, 

- sistem special de iluminat cu LED, 

- remorcă monoax, 

Pentru realizarea achiziției bunurilor menționate mai sus Facultatea de Ştiinţe Tehnice și 

Umaniste Târgu Mureș anunţă deschiderea perioadei de ofertare. 

 

II. Informaţii legate de întocmirea documentaţiei: 

Oferta de preţ se va întocmi conform descrieriilor tehnice anexate prezentei (vezi Anexe) și va fi 

însoţită de condiţiile de livrare, montare, punere în funcțiune, de plată şi de garanţie. 

Termenul de livrare a bunurilor: 28 decembrie 2017. 

 

III. Cerinţe formale în întocmirea ofertei, documente necesare: 

1. Firma ofertantă va anexa ofertei de preţ următoarele documente: 

a. Bilanţ contabil pe ultimul an fiscal încheiat (2016) vizat de Administraţia 

Finanţelor Publice pe a cărei teritoriu administrativ firma îşi desfăşoară 

activitatea-copie 

b. Certificat constatator nu mai vechi de un an – copie 

2. Oferta de preţ trebuie să cuprindă pe lângă contravaloarea bunurilor solicitate şi 

contravaloarea subansamblelor / componentelor necesare funcționării. Oferta de preţ va 

trebui întocmită sub forma unui deviz sintetic. Această oferta va purta denumirea de ,,oferta 

de bază”. 

Contravaloarea transportului la faţa locului, montare, punere în funcțiune și termenul de 

livrare / punere în funcțiune se va oferta separat. 
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Dacă ofertantul consideră că poate oferi soluție tehnico-economică mai avantajoasă față de 

cele solicitate în anexele prezentului caiet de sarcini poate prezenta o singură ofertă 

alternativă pentru fiecare poziție, cu explicațiile / detaliile aferente. Această oferta va purta 

denumirea de ,,oferta alternativă”. 

3. Oferta de preţ va trebui să cuprindă şi o listă de lucrări de referinţă sub formă de catalog 

sau electronic (fotografii pe suport CD sau DVD). În procesul de evaluare al ofertelor va 

constitui avantaj prezentarea unor referinţe provenind din sectorul educaţional / instituţii de 

învăţământ. 

4. Oferta va cuprinde o declaraţie referitoare îndeplinirea termenelor de 

livrare/montare/punere în funcţiune menţionate la punctul 2. 

5. Ofertantul va preciza sub forma unei declaraţii criteriile de plată conform termenelor de 

livrare/montare/punere în funcţiune. Aceste informaţii legate de plată vor fi folosite ca şi 

criterii în procesul de evaluare a ofertelor. 

 

Alte condiţii: 

6. Ofertanţii se pot constitui în consorţii, dar beneficiarul va încheia contract de antrepriză 

numai cu o singură persoană juridică din consorțiu. 

7. Ofertele se întocmesc în RON şi vor fi valabile 90 de zile, indiferent de cursul EUR / RON. 

8. Termenul de garanție solicitat pentru produsele livrate este de 24 luni de la livrare. Oferirea 

unor termene de garanție mai mari vor constitui avantaj la evaluarea ofertelor. 

9. Data depunerii ofertelor este 8 decembrie 2017 ora 14.00. Ofertele se trimit prin e-mail dar 

se depun în 2 exemplare într-un plic închis, personal la sediul instituţiei sau prin 

curierat/poştă la adresa Universitatea Sapientia, Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste, 

547367 Corunca, nr.1/C, jud. Mureș. Pe plic trebuie menţionat: Ofertă de preţ pentru 

achiziția unor bunuri necesare dotării Centrului de Studiu Sfântu-Gheorghe.  

10. Prezentul caiet de sarcini este gratuit. Este un document neconfidenţial, se poate multiplica 

prin orice mijloace.  

      12. Datele beneficiarului: 

Persoana juridică: Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca – Punct de lucru Corunca, 

   Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste din Tg. Mureş 

Adresa: 547367 com. Corunca, nr. 1/C, jud. Mureș 

Codul fiscal: RO14645945. 

Contul bancar: RO46OTPV320000073814RO04 deschis la OTP Bank Tg. Mureş 

Tel: 0040-(0)365-403 031, 0040-(0)265- 208170, Fax: 0040-(0)265-206211 

E-mail: office@ms.sapientia.ro 

Persoanele responsabile: dr. ing. Kelemen András, decan și ing. Balázs Mihály - director  

                    economic 

Persoana de contact: dr. ing. Nyárádi Imre-István, prodecan 

   (0744860094, nyaradi@ms.sapientia.ro). 

 

IV. Ofertele depuse vor fi evaluate după următoarele criterii: 

1. Preţ (raport calitate / preț 

2. Lucrări de referinţă 

3. Condiţii de garanţie 

      4.   Termenul de execuţie/montare 

 

V. Anexe depuse la ofertă: 

1. Anexa nr. 1 – descriere tehnică hotă cu flux laminar orizontal 

2. Anexa nr. 2 – descriere tehnică pipete automate monocanal cu volum variabil, 

3. Anexa nr. 3 – descriere tehnică solar cu pereți verticali, 
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4. Anexa nr. 4 – descriere tehnică sistem special de iluminat cu LED, 

5. Anexa nr. 5 – descriere tehnică remorcă monoax. 

 

VI. Universitatea Sapientia este o instituţie de învăţământ particulară, acreditată, prin urmare 

licitaţia în cauză NU SE SUPUNE reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice, fiind de 

natură privată. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a respinge sau a accepta oricare dintre ofertele 

înaintate, de a înceta oricând procedura de licitaţie sau de a respinge toate ofertele primite, fără a-şi 

asuma orice răspundere materială sau morală în raport cu ofertanţii. 

Totodată ofertanţii iau la cunoştinţă faptul că beneficiarul nu restituie documentele predate, 

şi nu au drept de contestaţie faţă de decizia comisiei de evaluare. 

 

DECAN, 

 

Dr. ing. Kelemen András 
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Anexa 1 la caietul de sarcini nr. DE 844/29.11.2017. 

 

Hotă cu flux laminar orizontal 

Descrierea cerințelor minimale aferente bunului solicitat: 

Nr. 

crt. 
Denumire Cant. Descriere tehnică 

1.  
Hotă cu flux laminar 

orizontal 
1 

- destinat în special pentru laboratoarele de microbiologie și 

biotehnologie 

- dotată cu cadru de susținere 

- prevăzut cu filtrare: prefiltre și filtru HEPA 

- panou de control digital 

- iluminare > 1000 lx 

- lampa germicide UV 

- viteza aerului: 0,15 – 0,45 m/s 

- dimensiune exterioare maxime: 1170 × 810 × 1300 mm 

(înălțime, adâncime, lățime) 

- dimensiune interioare: 645 × 585 × 1220 mm (înălțime, 

adâncime, lățime) 

- nivel scăzut de zgomot al ventilatorului (< 60 dB);  

- suprafața de lucru: oțel inoxidabil  

- greutate ≤ 120 kg; 

- alimentare 230 V, 50-60 Hz; 

 
 

Anexa 2 la caietul de sarcini nr. DE 844/29.11.2017. 
 

Pipete automate monocanal cu volum variabil 
 
Descrierea cerințelor minimale aferente bunului solicitat: 

Nr. 

crt. 
Denumire Cant. Descriere tehnică 

1.  

Pipete automate 

monocanal cu 

volum variabil 

1 

- volum variabil 0,5-10 µl 

- parțial (gulerul ejector și vârful de prindere a conului) sau 

complet autoclavabilă 

- increment: 0,05 µl  

-precizie mare  

- test la volumul de 20 µl; inacuratete: 2,5%; imprecizie: 0,7%  

- test la volumul de 100 µl inacuratete: 1 % imprecizie: 0,3%  

- test la volumul de 200 µl; inacuratete: 0,6%; imprecizie: 0,2% 

- varfuri de pipete min 2000 buc 

2.  1 

- volum variabil 20-200 µl 

- complet autoclavabilă  

- increment: 1 µL  

-precizie min: 

- test la volumul de 20 µl; inacuratete: 2,5%; imprecizie: 0,7%  

- test la volumul de 100 µl inacuratete: 1 % imprecizie: 0,3%  

- test la volumul de 200 µl; inacuratete: 0,6%; imprecizie: 0,2% 

- varfuri de pipete min 2000 buc 
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3.  1 

- volum variabil 100-1000 µl 

- complet autoclavabilă  

- increment: 1 µL  

-precizie min: 

- test la volumul de 20 µl; inacuratete: 2,5%; imprecizie: 0,7%  

- test la volumul de 100 µl inacuratete: 1 % imprecizie: 0,3%  

- test la volumul de 200 µl; inacuratete: 0,6%; imprecizie: 0,2% 

- varfuri de pipete min 2000 buc 

 
 

Anexa 3 la caietul de sarcini nr. DE 844/29.11.2017. 
 

Solar cu pereți verticali 

Descrierea cerințelor minimale aferente bunului solicitat: 

Nr. 

crt. 
Denumire Cant. Descriere tehnică 

1.  
Solar cu pereți 

verticali 
1 

- lățime: 6 m, 

- lungime: 10 m, 

- suprafața: 60 m
2
, 

- înălțime la coamă: 3,40-3,50 m, 

- înălțime la tiranți: 2,30-2,40 m, 

- distanța între arce: 2,30-2,50 m, 

- structura metalică din țeavă rotundă Ø60 mm cu grosimea 

pereților de 2,5 mm (oțel tip E260) galvanizată (275 g Zn/m
2
), 

- acoperire cu folie triplustratificată rezistentă la ultraviolete, 

infraroșii și elongație, cu grosime de 200 microni, 

- acces prin uși glisante de 2×2,3 m, placată cu policarbonat, 

amplasate la ambele capete ale solarului, 

- ventilare prin deschidere laterală printr-un sistem manual de 

înfășurare a foliei pe ambele laterale ale solarului, respectiv 

prin geamuri dreptughiulare amplasate la ambele capete ale 

solarului deasupra ușii de acces cu actionare manuală, 

- dotare cu sistem de irigare prin aspersiune cu 

microaspersoare (debit 120l/h; rază 2,2 m). 
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Anexa 4 la caietul de sarcini nr. DE 844/29.11.2017. 
 

Sistem special de iluminat cu LED 
 
Descrierea cerințelor minimale aferente bunului solicitat: 

Nr. 

crt. 
Denumire Cant. Descriere tehnică 

1.  
Corpuri speciale de 

iluminat cu LED 
2 

- destinate dirijării calitative și cantitative a luminii în case de 

vegetație, sere sau solarii și rezistență la condițiile specifice de 

microclimat 

- dimensiune:46 × 22 × 11 cm 

- greutate: 5,9 kg 

- consum: max. 400 W 

- putere de iluminare: 642 PPF 

- spectrul de lumină reglabil 

- puterea termică de încălzire: 1280 BTU 

- suprafața de acoperire (vegetație): 245 × 180 cm 

 
 

Anexa 5 la caietul de sarcini nr. DE 844/29.11.2017. 
 

Remorcă monoax 
 
Descrierea cerințelor minimale aferente bunului solicitat: 

Nr. 

crt. 
Denumire Cant. Descriere tehnică 

1.  Remorcă monoax 1 

- compatibilitate cu autoturism marca Dacia, tipul Lodgy 1,5 

diesel, 

- dimensiune interioară benă: max. 200-250 × 105-130 × 30-50 

cm (lungime × lățime × înălțime), 

- prevăzută cu cadru suport prelată și prelată rezistentă la 

ultraviolete și infraroșii, 

- înălțime interioară cu prelată: preferabil 150, 

- elementele metalice galvanizate (min. 275 g Zn/m
2
), 

- masa maximă autorizată: ≤750 kg, 

- sarcina utilă: 350-600 kg, 

- roți 13”, 

- suspensie preferabil pe foi de arc, 

- dotare cu telescoape și tampon suprasarcină, 

- carte de identitate. 

 

 

 

 Verificat şi aprobat,       Întocmit,  
 

 Decan,         Prodecan, 

dr. ing. Kelemen András      dr. ing. Nyárádi Imre-István 

 


