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           Nr. 10/2018.01.08 

   

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 testării şi validării 

circuitelor digitale implementate în circuite FPGA, monitorizarea, măsurarea şi optimizarea 

performanțelor hardverului digital, integrarea, depanarea şi validarea sistemelor electronice cu 

software încorporat. 

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

- Analizator logic de laborator 

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”. 
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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 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, ora 11. 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. Brassai Sándor Tihamér 

   (0740196286, tiha@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/ punere în funcţiune 

 

V. Anexe depuse la ofertă: 

1. Anexa nr. 1 – descriere tehnică Analizator logic de laborator 

 

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. 
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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. 10/2018.01.08 

 
 
Descrierea cerințelor minimale aferente bunului solicitat: 

Nr. 

crt. 
Denumire Cant. Descriere tehnică 

1.  
Analizator 

logic digital 
1 

 analizator logic cu cel puţin 68 de canale 

 rezoluție 40ps (tehnologie MagniVu 25 GHz sau tehnologie 

echivalentă) 

 rată minimă de eșantionare (half / full-channel) 3.2 GHz / 1.6  

 semnalul de tact a magistralei cel puțin până la 667 MHz  

 rata de transfer a magistralei de date cel puțin până la 1333 MHz  

 capacitate minimă a înregistrării să fie de 32Mb  

 tehnologie pentru rutarea semnalelor specificate către ieşirile BNC 

ale analizatorului (cel puțin patru canale) 

 kit de cabluri pentru osciloscop exterior cu conexiune GPIB 

 kit de cabluri pentru osciloscop exterior cu conexiune USB 

 Tehnologie iCapture  

 Tehnologie iView- vizualizare corelată a datelor de la analizator 

logic şi osciloscop pentru depanarea problemelor între domeniile 

analogice şi digitale 

 kit de cabluri şi accesorii necesare pentru conectarea analizatorului 

la modulul de analizat 

 Extensie pentru HDD extern la propunerea ofertantului 

 

Oferta trebuie să includă componentele de bază care să asigure 

funcționalitatea sistemului (cabluri, sonde, clipuri). 

 

 
 
 

 

 Verificat şi aprobat,       Întocmit,  
 

 Decan,          

dr. ing. Kelemen András      dr. ing. Brassai Sándor Tihamér  

 


