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CAIET DE SARCINI 

 

 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei 

şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea 

tehnică.  

Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. În acest sens orice ofertă 

prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică se înscrie în 

limitele cerinţelor din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse care nu răspund caracteristicilor tehnice 

prevazute în Caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului. 

 

NOTĂ:  

Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă 

de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar 

pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea 

anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca 

având menţiunea de «sau echivalent».  
 

Nr. 

crt. 
CPV propus 

Denumirea produsului si caracteristicile de 

identificare si utilizare 
U/M 

Cantitatea 

solicitata 

0 1 2 3 4 

1 

66110000-4 (3) 

Servicii bancare 

Servicii de acceptare a plăților cu cardul prin 

intermediul terminalelor POS fix la Casieria Centrală 
buc 1,00 

2 

Servicii de acceptare a plăților cu cardul prin 

intermediul terminalelor POS mobil la cantina 

Universității 

buc 1,00 

3 

Servicii de acceptare a plăților cu cardul prin 

intermediul terminalelor POS fix la cantina 

Universității 

buc 1,00 

 

Pentru pozitia 1: 

Oferta va fi dimensionată considerand următorii parametri:      

 -număr tranzacții lunare prin POS- 1100,      

 -suma medie estimată a se încasa zilnic: 22.000 lei,          

- numar mediu zile lucrătoare în lună 20, 

- numar luni: 3 luni 

 

Condiţii tehnice de îndeplinit: 

 - Instalarea gratuită  a terminalului POS 

- Instruirea gratuită  a personalului 

 - Asistenta tehnica gratuită  

 - Eliberarea de chitanţe de la terminalul de plată, care reprezintă pentru deținătorul de card dovada 

efectuării plăților respective. Din momentul eliberării chitanțelor de la terminalul de plată răspunderea 

pentru virarea sumelor pe card revine băncii acceptante. 

  -Acceptarea la plată a tuturor cardurilor emise în Romania 

  -Asigurarea gratuita a consumabilelor 
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  -Asigurarea însemnelor care trebuie afişate pentru acceptarea cardurilor. 

 - Banca va elibera extrasul de cont cu precizarea tuturor tranzactiilor efectuate prin intermediul 

terminalelor POS. Eliberarea extrasului de cont se va face cel puțin o dată pe lună sau ori de cate ori 

Universitatea solicită acest lucru. 

  -Virarea încasarilor în contul Universității deschis la Trezorerie în maxim 3 zile. 

 

În vederea asigurării comparabilității ofertelelor participanților aceștia vor prezenta în structura 

costurilor în mod obligatoriu următoarele elemente: 

- Comision fix lunar pentru gestiune POS- 0 lei 

- Comision per tranzacție sau suma fixă per tranzacție. Comisionul se va aplica doar pentru 

tranzacțiile autorizate și nu va fi aplicat pentru cele refuzate sau anulate din deferite motive 

- Comision deschidere și administrare cont dedicat tranzacțiilor prin POS 

- Comisioane la transferul sumelor în Trezorerie, transferul se va efectua o data la maxim 3 zile 

lucrătoare. 

- Alte comisioane. 

Instalarea terminalelor POS se va face în cel mult 5 zile lucrătoare de la data semnarii 

contractului. 

 

Pentru pozițiile 2 și 3: 

Oferta va fi dimensionată considerand următorii parametri:      

 -număr tranzacții lunare prin POS- 160,      

 -suma medie estimată a se încasa zilnic: 4.000 lei,          

- numar mediu zile lucrătoare în lună 20, 

- numar luni: 3 LUNI  

 

Condiţii tehnice de îndeplinit: 

 - Instalarea gratuită  a terminalelor POS pentru fiecare locaţie 

 - Instruirea gratuită  a personalului 

 - Asistența tehnica gratuită  

   -Eliberarea de chitanţe de la terminalul de plată, care reprezintă pentru deținătorul de card dovada 

efectuării plăților respective. Din momentul eliberării chitanțelor de la terminalul de plată răspunderea 

pentru virarea sumelor pe card revine băncii acceptante. 

  -Acceptarea la plată a tuturor cardurilor emise în Romania. 

  -Asigurarea gratuita  a consumabilelor 

  -Asigurarea însemnelor care trebuie afişate pentru acceptarea cardurilor. 

 - Banca va elibera extrasul de cont cu precizarea tuturor tranzactiilor efectuate prin intermediul 

terminalelor POS. Eliberarea extrasului de cont se va face cel puțin o dată pe lună sau ori de cate ori 

Universitatea solicită acest lucru. 

  -Virarea încasarilor în contul Universității deschis la Trezorerie în maxim 3 zile. 

 

În vederea asigurării comparabilității ofertelelor participanților aceștia vor prezenta în structura 

costurilor în mod obligatoriu următoarele elemente: 

- Comision fix lunar pentru gestiune POS- 0 lei 

- Comision per tranzacție și/sau suma fixă per tranzacție. Comisionul se va aplica doar pentru 

tranzacțiile autorizate și nu va fi aplicat pentru cele refuzate sau anulate din deferite motive 

- Comision deschidere și administrare cont dedicat tranzacțiilor prin POS 

- Comisioane la transferul sumelor în Trezorerie, transferul se va efectua în maxim trei zile 

lucrătoare. 

- Alte comisioane. 

 

Instalarea terminalelor POS se va face în cel mult 5 zile lucrătoare de la data semnarii 

contractului. 


