
 
 

 
CAIET DE SARCINI 

 
 
Semnificaţia următorilor termeni se consideră astfel : 
                
Produs = Sistem de monitorizare 
 

Producător = Societate comercială care produce bunul ofertat 
 

Furnizor = Producător sau comerciant de produse 
 

Achizitor/Autoritate contractantă = S.C. AEROSTAR S.A. BACAU 
 
 
II. Obiectul procedurii de achiziţie: 
 
Achiziţia de produse, după cum urmează: 
 

Nr. crt. Denumirea produsului U/M Cantitate 

1. Sistem de monitorizare Buc. 1 

 
                        
III.Termen de livrare  
 
Livrarea şi punerea în funcţiune se va face în termen de maxim 12 săptămâni de la semnarea 
contractului de ambele părţi. 
 
IV. Condiţii tehnice 
 
IV.1.Condiţii generale 
 
Condiţiile tehnice ale produsului solicitat sunt stipulate la punctul  IX. Fişa de prezentare a 
îndeplinirii cerinţelor Specificaţiei tehnice 
Specificaţia din prezentul caiet de sarcini este considerată minimală. 
Produsul va respecta normele europene de sănătate şi securitate în muncă precum şi normele 
europene de protecţie a mediului înconjurător. 
 



IV.2.Condiţii specifice 
 
Sistemul trebuie să fie capabil să lucreze la temperaturi cuprinse între 15 0C ÷ 40 0C, fără 
alterarea preciziei de monitorizare. 
Sistemul trebuie să fie capabil să lucreze 3 (trei) schimburi zilnic, 7 (şapte) zile pe săptămână. 
 
V. Recepţia produsului 
 
Recepţia produsului contractat se va realiza astfel: 
 
-recepţia cantitativă şi calitativă a produsului se va efectua, la sediul Achizitorului, în prezenţa 
delegaţilor Producătorului/Furnizorului. 
 
La activitatea de recepţie finală se va proceda la întocmirea documentelor de recepţie, pentru 
produs, semnate de părţile contractante. 
 
La data receptiei Producătorul/Furnizorul va preda Achizitorului Sistemul de monitorizare 
însotit de: 
 
1. Certificat de calitate, certificat de garantie; 
2. Certificat de conformitate  europeană; 
3. Declaraţie de conformitate; 
4. Manuale de exploatare şi mentenanta  în limba română / engleza; 
5. Cartea produsului 
 
 
VI. Condiţii de garanţie  şi service 
 
Garanţie  
Guarantee. 
 
Tipul garanţiei: Generală  
Limitele  garanţiei: nu mai putin de 36 luni de la  receptia si punerea in functiune a produsului . 
 
 

Service  
 

Ofertantul va prezenta lista unităţilor agreate care asigură service-ul în termen de garanţie şi 
post-garanţie . 
 
VII. Instruirea personalului tehnic 
 
Activitatea de instruire  referitoare la  exploatarea echipamentului se va face pentru un număr de 
3 persoane aparţinând personalului tehnic al  Achizitorului, la sediul  său. Costurile de instruire 
vor fi suportate de furnizorul Sistemului de monitorizare. 
 
 



VIII. Condiţiile şi modul de asigurare a asistenţei tehnice de urgenţă. 
VIII.Conditions and provision of the emergency technical assistance. 
 
Furnizorul se angajeaza sa asigure gratuit, pe perioada de garanţie, asistenta tehnica de 
urgenta in 24 de ore de la anuntarea oricarei defectiuni.  
Prin asistenta tehnica de urgenta se intelege interventia unui reprezentant al 
Producătorului/Furnizorului asupra echipamentului,  in vederea remedierii unei defectiuni. 
Prin defectiune se intelege evenimentul in urma caruia echipamentul nu poate fi utilizat in 
parametri normali. 
Detaliile privind această activitate se vor stabili prin clauze contractuale. 
 
IX. Fişă de prezentare a îndeplinirii cerinţelor specificaţiei tehnice 
 

 
 

Nr. 
 

Denumire 
cerinta/parametru in caiet 

sarcini 
 

Valoare impusa 
in caiet sarcini 

 

Valoare ofertata  
 

Documentul din 
care rezultă 
parametrul *  

Sistem de monitorizare  
Monitoring system 

1 Unitate Centrală Precision T3500 Minitower Dual 
Monitor Workstation; no Monitor; 
English or Non-English Win 7 Pro; 
2.80GHz (min) Quad-Core CPU; 
Ext. Spkrs; Two 250G (min) Drives; 
RAID 1; 3G RAM; DVD+/-RW 
Drive; 3 Ethernet Ports  

  

2 Controller de gestionare a 
parametrilor de măsură 

-temperatură; 
-tensiune; 
-amperaj; 
- pH 

  

3 Card analog Input Card: 8 
Channels 4-20 mA; HART; 
Fused I/O Termination Block      

4 buc.   

 
1.*Document din care rezultă caracteristica produsului şi pagina unde se regăseşte  
 
Dacă caracteristica produsului nu se regăseşte într-un catalog/pliant de prezentare al producătorului/furnizorului 
se va prezenta un document ataşat separat în care, în mod expres se face referire la aceasta. 
 
2. *Ofertantul va completa tabelul cu valorile minime oferite ale produsului si acolo unde  este cazul, cu da sau nu. 
 
 
 


