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Nr. 1121/16.04.2018 

 

 

CAIET DE SARCINI 

 

1. DATE GENERALE 

Denumirea achiziţiei: Evaporator rotativ cu condensator vertical 

Cod CPV: 38436200-2 

Cantitate:        1    buc. 

Tipul achiziţiei: furnizare produse 

Valoare estimată:  13.800 lei  

 

2. NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA 

Achiziţionarea evaporatorului rotativ cu condensator vertical, se justifică 

pentru realizarea cercetărilor privind sinteza de compuşi marcaţi. 

 

3. DOMENIUL DE APLICARE 

3.1 Caietul de sarcini conţine specificaţiile tehnice minime de bază, care trebuie 

respectate astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică, 

corespunzător cu necesitățile autorităţii contractante. 

3.2 Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru ofertanţi.  

3.3 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligaţiile ofertantului de a 

respecta legislaţia, normativele şi standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare 

la data depunerii ofertei  

3.4 Condiţiile tehnice şi de calitate cuprinse în prezentul Caiet de sarcini au fost 

stabilite pe baza prescripţiilor tehnice şi normativelor din legislaţia specifică în 

vigoare.  

 

4. CARACTERISTICI TEHNICE SI DE PERFORMANTA 

4.1 Caracteristicile tehnice conţinute în prezentul Caiet de sarcini sunt minimale, 

obligatorii şi eliminatorii. Ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe sunt 

declarate neconforme potrivit prevederilor Art. 137, al.(3), litera a) din 

HG395/2016 - oferta „nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de 

sarcini”. 
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4.2 Este obligatoriu ca evaporatorul rotaiv ofertat să fie disponibil comercial la 

data depunerii ofertei. Nu vor fi luate în considerare prognoze, estimări sau 

anunţuri ale ofertantului sau producătorului. 

4.3 Produsul ofertat trebuie să fie nou, an producţie  2017-2018. 

 

4.4 Caracteristici tehnice: 

 Tip de răcire: Condensator vertical 

 Suprafaţa de răcire: minim 1500 cm
2
 

 Domeniu de viteză: 5 – 300 rpm 

 Domeniu temperaturii de încălzire: 20 – 180 °C 

 Putere încălzire: minim 1300 W 

 Precizie control încălzire: ± 1 °C 

 Volum maxim baie: min 3 L 

 Alimentare: 100-240V, 50/60 Hz 

 Putere intrare: minim 1400 W 

4.5 Specificaţiile tehnice şi de calitate ale produsului ofertat trebuie susţinute 

obligatoriu de documentaţii şi fişe tehnice. 

 

5. DOCUMENTE ÎNSOŢITOARE 

Documente care se transmit de furnizor, solicitate de achizitor pentru a însoți 

autovehiculul la livrare: 

a) Declaraţie de conformitate pentru produs; 

b) Certificat de garanţie; 

c) Manuale de utilizare şi întreţinere; 

d) Lista componentelor livrate 

 

6. CONDIŢII DE GARANŢIE  

6.1 Furnizorul trebuie să garanteze achizitorului ca produsul furnizat este nou, 

nefolosit şi anul de fabricaţie este 2017-2018. 

6.2 Furnizorul trebuie să asigure garanţia de bună funcţionare, calitatea şi 

performanţele produsului livrat pentru o perioada de minimum 2 ani. 

 

7. SERVICE PE DURATA PERIOADEI DE GARANŢIE 

7.1 Furnizorul se obligă să asigure în mod gratuit achizitorului suport tehnic şi 

service produsului în perioada de garanţie a acestuia.  
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7.2 Defecţiunile apărute în perioada de garanţie vor fi sesizate furnizorului şi 

acesta trebuie să asigure repararea, cu înlocuirea componentelor defecte într-un 

interval de timp ce nu poate depăşi 5 zile. 

7.3 În perioada de garanţie toate píesele de schimb cu defect de fabricaţie (defect 

material sau de montaj) şi manopera intervenţiilor autorizate trebuie să fie gratuite. 

 

8. TERMEN ŞI CONDIŢII DE LIVRARE 

8.1 Termenul de livrare: 5 săptămâni de la comandă/contract cu posibilitate de 

livrare în avans. 

8.2 Livrare: Franco-Beneficiar INCDTIM Cluj, cu transport şi instruire personal, 

incluse în preţ. 

8.3 Echipamentul trebuie livrat în condiţiile tehnice prevăzute în Cartea tehnică a 

produsului, cu respectarea cerinţelor Caietului de sarcini. 

 

9. CONDIŢII DE RECEPŢIE 

9.1 Recepţia se face la sediul beneficiarului şi se finalizează prin încheierea unui 

Proces Verbal de Receptie semnat de ambele părţi, după efectuarea 

testelor/probelor şi predarea documentelor de însoţire descrise in Capitolul 5. 

9.2 Dacă în cazul recepţiei se constată că produsul nu respectă în totalitate 

conformitatea componentelor sau integritatea lor, că nu sunt respectate 

specificaţiile tehnice din Caietul de sarcini sau din Cartea tehnică, furnizorul va fi 

obligat să remedieze neconformităţile pe loc sau în decurs de maximum 3 zile 

lucrătoare de la constatarea lor. Neconformităţile vor fi consemnate într-o Notă de 

constatare. 

 

10. MODALITĂŢI DE PLATA 

10.1 Plata se va face prin ordin de plată, în baza facturii emise, în termen de 30 

zile de la primirea facturii emisă în baza procesului-verbal de predare-primire, 

punere în funcţiune şi instruirea personalului operator al beneficiarului. 

 

 

Elaborat, 

Dr.Ing. Zsolt SZUCS-BALAZS 

Director proiect, 

Ing. Mihai GLIGAN 

 


