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           Nr. 17/12.01.2018 

   

CAIET DE SARCINI 

privind achiziționarea unor echipamente de laborator 

pentru Universitatea Sapientia, Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste Târgu Mureș 

 

I. Descrierea situaţiei existente: 

 

În scopul asigurării unui act educațional calitativ este necesar achiziționarea unor 

echipamente de laborator care să permită efectuarea unor activități cu caracter practic, asigurarea 

formării competențelor profesionale și deprinderilor practice specifice alimentare tun sudura cu 

fascicul de electroni tip CTW 5/60  

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

- Sursă înaltă tensiune reglată 60kV, 5kW cu tensiuni auxiliare Wehnelt și încălzire catod 

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: 02.02.2018. 

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 ofertă 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. 

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. 

UUnniivveerrssiittaatteeaa  SSaappiieennttiiaa  
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4. Oferta va cuprinde o declaraţie referitoare la 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:19.01.2018 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   echipamente de 

laborator.  

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. Kutasi Dénes Nimród (0740075085,kutasi@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 livrare/execuţie/montare 

 

V. Anexe depuse la ofertă: 

1. Anexa nr. 1 – descriere tehnică Sursă înaltă tensiune 

 

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 



Pagina 3 / din total 4 

Anexa 1 la caietul de sarcini Nr. 17/12.01.2018 

 
Descrierea cerințelor minimale aferente bunului solicitat: 
 

Nr. 

crt. 
Denumire Cant. Descriere tehnică 

1.  
Sursă înaltă 

tensiune 
1 

Electron Beam Welding Gun’s - High Voltage Power Supply, min. 60kV, min. 5 kW, with 

arc protection, and indirect heating thermal cathode (800Vdc/175mA, 0…5Vdc/0…10A) 

and bias (Wehnelt) (800…3000V) regulated voltage output. The auxiliary cathode and 

bias voltage are superposed over the HV, so the bias output are -60.8…-63kV, and the 

cathode are -60,8 kV and -60.000…-60.005kV.   

Specifications: 

Operating mode: continuous 

Protection: current regulation protects against all overloads, including arcs and short circuits. 

Thermal switches and rpm sensing fans protect against thermal overload. Including Arc 

Quench, and Arc Count protection. 

High Voltage Regulation: 
To load variation: max. 0.05% of full voltage. Line: max. 0.05%of full voltage. 

Current Regulation: 
To load variation: max. 0.05% of full current. Line: max. 0.05% of full current. 

Ripple: max. 0.1% p-p +1Vrms 

Stability: max. 0.02%hr. after 1 hour warm-up. 

Temperature Coefficient: max. 100ppm/°C.  

Filament power supply: Output current max 10A, regulated current stability <0.5%. 

Indirect heated cathode supply: -800 Vdc, max 140W, ripple <0.5% 

Bias power supply: Voltage DC -800…-3000V/voltage stability <0.2%/current max 30 mA 

Environmental Operating Temperature Range: 0°C to 40°C  

Environmental Operating Humidity Range: 10% to 90% RH, non-condensing. 

Metering: Digital voltage and current meters, accurate to within 1% 

System Status Display: indicators provide status of  system operations including voltage and 

current regulation, fault conditions and circuit control. 

Analog Interface Connector: Including regulated HV prescribed values 0-10V corresponding 

to max. value of HV, HV instantaneous measured values 0-10V, controlled current prescribed 

values 0…10V, measured HV current 0…10V, measured indirect heated cathode supply 

voltage 0…10V, measured indirect heated cathode current (0…175mA) 0…10V, measured 

filament cathode current 0…10A corresponding to 0…10V. And finally the real instantaneous 

value of indirect heated cathode power (0…140W) 0…10V.     

High Voltage Output Cable: A detachable long shielded HV cable, 3…5 m long, 4 core 

shielded HV cable.  

Regulatory Approvals: Designed under EEC EMC Directive. Compliant to EEC Low Voltage 

Directive. RoHS Compliant. 

Hardware Based Options:   400VAC - 360-528Vac, Three Phase Input or   

1PH - 180-264Vac, Single Phase Input 

Software Configurable Features (optional): 
Adjustable Overload Trip Arc Trip Count Arc Quench Time Arc Re-Ramp Time Constant 

Power Control Adjustable Power Trip Slow Start Ramp Times 

Digital Interface standard RS-232 and/or Ethernet digital interface. 

 

Remark: Offer are accepted if contain the complete auxiliary power supply for 60kV/5kW 

Electron Beam Gun’s  powering (bias, filament and indirect heated cathode) or in absence of 

these auxiliary voltage we can superpose auxiliary voltage with external equipment among the 

output of HV supply and the HV cable power point. 

 

Oferta trebuie să includă componentele de bază care să asigure funcționalitatea sistemului 

(cabluri, sonde, clipuri). 
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2.  

Platformă pentru 

dezvoltarea 

aplicațiilor de 

supervizare, 

testare, achiziție 

și prelucrare de 

date 

1 

ANSI C/C++ programming environment for virtual instrumentation, test, data acquisition and 

measurement together with engineering toolboxes.  

Main requirements: 

 Integrated programming environment for developing, debugging, and managing 

large applications and projects, create user interfaces in a streamlined, tabbed 

workspace in order to create professional and portable applications. 

 Possibility to drag and drop functions into the program and test code segments in an 

interactive execution window. 

 Large scale hardware connectivity options in order to connect to a wide variety of 

instruments and FPGAs and quickly acquire data from GPIB, USB, serial, Ethernet, 

PXI, VXI, and FPGA instruments using built-in instrument I/O libraries or built-in 

instrument drivers. 

 Algorithms and functions for advanced data analysis capability, including condition 

and transform of signals using smoothing windows, digital filters, and frequency-

domain transforms both inline and real time.  

 User Interface Components to present data in an intuitive format. Possibility to 

work with GUI controls, such as buttons, knobs, slides, gauges, tanks, dials, and 

graphs, designed for engineering applications and compatibility with hardware-

acquired data types. 

 Data management capabilities such as stream measurement data to disk to add 

custom information to acquired data by using the fastest and most flexible format for 

storing measurement data to disk, and share data across platforms. Possibility to 

publish data instantly across the network or perform post-processing and report 

generation in excel. 

 Multicore and Web capabilities to Program Multicore and 64-Bit Systems. 

Possibility to Integrate Web Applications and .NET Code in order to invoke methods 

and set and get properties from .NET assemblies. Also connection to the web through 

email, FTP, Telnet, and ping is required.  

 Automated Test capabilities for test management and Debugging 

 Multiplatform Support for Linux and Windows. 

 

 
 
 

 Verificat şi aprobat,       Întocmit,  
 

 Decan,          

dr. ing. Kelemen András      dr. ing. David Laszlo  


