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          Nr. DE 215/29.03.2019 

   

CAIET DE SARCINI 

privind achiziționarea unor bunuri necesare pentru dezvoltarea 

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

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

 

I. Descrierea situaţiei existente: 

 

Facultatea de Ştiinţe Tehnice și Umaniste din 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: 

1. Stand de susținere pentru hotă cu flux laminar HeraguardT ECO Clean Bench 1,2 

(fabricație Thermo Fisher); 

2. Autoclav vertical; 

3. Incubator cu agitare rotitoare; 

4. Sistem special de iluminat cu LED; 

5. Luminometru; 

6. Pompa de vid. 

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: 31 mai 2019. 

 

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 (2017) 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”. 
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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. 

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 min. 24 luni de la livrare. 

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

9. Data depunerii ofertelor este 23 aprilie 2019 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 la 

adresa Universitatea Sapientia, Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste, 547367 Corunca, 

nr.1/C, jud. Mureș, sau prin poştă la adresa Universitatea Sapientia, Facultatea de Științe 

Tehnice și Umaniste, RO 540485 Târgu-Mureş, O.p. 9, C.p. 4. 

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: 14645945. 

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 
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V. Anexe depuse la ofertă: 

1. Anexa nr. 1 – descriere tehnică stand de susținere pentru hotă cu flux laminar HeraguardT 

ECO Clean Bench 1,2 (fabricație Thermo Fisher), 

2. Anexa nr. 2 – descriere tehnică autoclav vertical, 

3. Anexa nr. 3 – descriere tehnică incubator cu agitare rotitoare, 

4. Anexa nr. 4 – descriere tehnică sistem special de iluminat cu LED, 

5. Anexa nr. 5 – descriere tehnică luminometru, 

6. Anexa nr. 6 – descriere tehnică pompă de vid, 

 

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 215 /29.03.2019 

 

Stand de susținere pentru hotă cu flux laminar HeraguardT ECO Clean Bench 1,2 

(fabricație Thermo Fisher) 

Descrierea cerințelor minimale aferente bunului solicitat: 

Nr. 

crt. 
Denumire Cant. Descriere tehnică 

1.  

Stand de susținere pentru hotă 

cu flux laminar HeraguardT 

ECO Clean Bench 1,2 

(fabricație Thermo Fisher) 

1 

- Compatibilitate perfectă cu hotă cu flux 

laminar HeraguardT ECO Clean Bench 1,2 

(fabricație Thermo Fisher) 

- Confecționat din metal inoxidabil sau din 

metal cu suprafața vopsită în câmp 

electrostatic 

- Înălțime fixă (70-75 cm) 

- Prevăzut cu roți de sprijin pentru mobilitate, 

cu posibilitate de blocare 

Model de referință 

Floor stand 1,2 m. Provides work height of 750 mm. 

Castors. Provides work height of 850 mm. 

 
 

Stand de susținere:  

https://www.thermofisher.com/document-connect/document-

connect.html?url=https%3A%2F%2Fassets.thermofisher.com%2FTFS

-Assets%2FLSG%2Fmanuals%2FHeraguard-ECO-Clean-Bench-User-

Manual.pdf&title=SGVyYWd1YXJkIEVDTyBDbGVhbiBCZW5jaA=

=  

(Heraguard-ECO-Clean-Bench-User-Manual.pdf / pagina 39 / 

Accessories / Material-No.: 50109309) 

Roți: https://www.thermofisher.com/document-connect/document-

connect.html?url=https%3A%2F%2Fassets.thermofisher.com%2FTFS

-Assets%2FLSG%2Fmanuals%2FHeraguard-ECO-Clean-Bench-User-

Manual.pdf&title=SGVyYWd1YXJkIEVDTyBDbGVhbiBCZW5jaA=

=  

(Heraguard-ECO-Clean-Bench-User-Manual.pdf / pagina 39 / 

Accessories / Material-No.: 50109977) 
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Anexa 2 la caietul de sarcini nr. DE 215 /29.03.2019 
 

Autoclav vertical 
 
Descrierea cerințelor minimale aferente bunului solicitat: 

Nr. 

crt. 
Denumire Cant. Descriere tehnică 

1.  Autoclav vertical 1 

- Dimensiuni interioare: diametru minim 300 mm, înaltime 

minim 600 mm 

- Include 2 coșuri de oțel inoxidabil potrivit dimensiunii 

interioare 

- Control automat 

- Protecție de supraîncălzire și supra-curent  

- Valvă automată de eliberare de suprapresiune  

- Alarmă de eroare, eroare de alimentare și eroare de 

temperatură 

- Detectarea nivelului scăzut al apei 

- Sistem electronic de detectare a blocării ușii  

- Temporizator: 99 h/59 min 

- Temperatura ambientala: 5°C - 132°C 

- Consum max.: 2 kW 

- Alimentare: 230 V, 50/60 Hz 

Model de referință 

Autoclav WAC-47 

 
https://www.witeg.de/daten/documents/WAC%20WACR%20EN.pdf 
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Anexa 3 la caietul de sarcini nr. DE 215 /29.03.2019 
 

Incubator cu agitare rotitoare 

Descrierea cerințelor minimale aferente bunului solicitat: 

Nr. 

crt. 
Denumire Cant. Descriere tehnică 

1.  
Incubator cu agitare 

rotitoare 
1 

- Tip agitare: rotitoare 

- Frecventa de agitare: 30 - 400 rpm 

- Platforma agitare: minim 250×250 mm 

- Amplitudinea de agitație: minim 1,5 mm 

- Interval de temperatura: de la + 5°C la + 60°C 

- Cu temporizator 

- Alimentare: 220 V, 50 Hz 

- Sistem de alarma vizual si acustic pentru depășirea 

temperaturii setate 

- Un design special ce asigura închiderea si deschiderea 

precisă a capacului 

Model de referință 

Biobase BJPX 103B  

 
https://biobase.en.made-in-china.com/product/KBdnugCPhURt/China-

Lab-Equipment-for-Nutrient-Medium-Small-Capacity-Thermostatic-

Shaking-Incubator-with-Best-Price.html 
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Anexa 4 la caietul de sarcini nr. DE 215 /29.03.2019 
 

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: max. 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 

Model de referință 

SolarSystem 550 VEG 

 
https://californialightworks.com/products/solarsystem-550-veg 

 
 

Anexa 5 la caietul de sarcini nr. DE 215 /29.03.2019 
 
Luminometru 
 
Descrierea cerințelor minimale aferente bunului solicitat: 

Nr. 

crt. 
Denumire Cant. Descriere tehnică 

1.  
Fotometru cu 

senzor cuantiv PAR 
1 

- Ideal pentru măsurări continue și precise ale radiației 

fotosintetice active (PAR) atât în spații închise, cât și în aer 

liber  

- Unitate de măsură: Densitate Flux de Fotoni de Fotosinteză 

(PPFD- Photosynthetic Photon Flux Density), în μmol m-2s-1 

- Domeniu spectral: 400-700 nm 

- Sensibilitate: 5 la 10 mV/μmol μmol m-2s-1 

- Timp de răspuns:max. 1μs 

- Radiația maximă operațională: 10000 μmol m-2s-1 

- Tipul detectorului: fotvoltaic 

- Domeniul temperaturii de funcționare:-40 – +65 

- Domeniul umidității: 0% – 95% RH 

- Posibilitatea de a calibra senzorul 

- Senzor carcasă: rezistent la apă 

https://californialightworks.com/products/solarsystem-550-veg
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Model de referință 

LI-250Q Portable Greenhouse and Growth Chamber PAR System 

 
https://www.licor.com/documents/shs603cbs9vb6j61j9zahq8exmld1hnj 

 
 

https://www.licor.com/documents/shs603cbs9vb6j61j9zahq8exmld1hnj
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Anexa 6 la caietul de sarcini nr. DE 215 /29.03.2019 
 

Pompă de vid 
 
Descrierea cerințelor minimale aferente bunului solicitat: 

Nr. 

crt. 
Denumire Cant. Descriere tehnică 

1.  Pompă de vid 1 

- Ideala pentru pomparea si evacuarea aerului, a gazelor 

corozive sau a vaporilor 

- Prevăzută cu siguranță electrica si cu comutator termic 

- Poate fi operata in mod continuu 

- Silențioasa si cu vibrații minime 

- Tip: cu membrana 

- Debit: min. 6 l/min 

- Presiune: 2.4 bar 

- Vid maxim: 100 mbar 

- Conexiune pentru furtun cu Ø interior 4 mm 

- Membrana: EPDM 

- Supape: FPM 

- Alimentare: 230 V, 50 Hz 

- Consum: 60 W 

- Dimensiuni exterioare (L×l×h): 164×90×141 mm 

Model de referință 

Mini Diaphragm Vacuum Pump LABOPORT® N 86 KN.18 

 

https://www.knf.com/fileadmin/user_upload/PDF/CORE_EN/Data_sh

eets/LAB/Diaphragm_pumps/Data_Sheet_N86KN-18__E210.pdf 

 

 

 

 Verificat şi aprobat,       Întocmit,  
 

 Decan,         Prodecan, 

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


