
 
 
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi 
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată 
Nr. înregistrare  1037 IEEIA /09.11.2016 

   Aprobat,  
   Decan, 

Prof.univ.dr.ing.Temneanu Marinel 
 
 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
 
 

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi – Facultatea de Inginerie 
Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată invită operatorii economici interesaţi să 
depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică „Aspirator praf cu 
accesorii”. 

 
1. Informaţii generale 
1.1 Achizitor 

        Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi 
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată 
Adresa: str.prof.dr.docent „Dimitrie Mangeron” nr.67 
Responsabil achiziţie: Popovici Cristina 

Telefon: 0232/278680 int.1116 
Email: cristina.popovici@tuiasi.ro 
 

1.2 Publicarea invitaţiei de participare şi a documentelor anexate 
  www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice 
1.3 Depunerea ofertelor  

Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro până pe data de 14.11.2016 la 
codul CPV din invitaţia de participare publicată pe site-ul universităţii 
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice.  

1.4 Modul de elaborare a ofertei 
 Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele şi serviciile 

specificate in invitatia de participare.  
 Propunerea tehnico-financiară 

Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta sa respecte în 
totalitate cerinţele prevazute în invitatia de participare si sa furnizeze toate informatiile 
solicitate cu privire la oferta tehnică precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale 
legate de obiectul contractului de achiziţie publică. Oferta depusă trebuie să 
îndeplinească în totalitate specificaţiile tehnice minime obligatorii, dupa cum au fost 
acestea stabilite in invitatia de participare. 

1.4  Prezentarea ofertei 
Limba de redactare a ofertei:                Română 
Moneda în care este exprimat preţul contractului:             Lei 
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:    60 de zile 

2. Obiectul contractului 
2.1 Tip contract: furnizare produse 
2.2 Denumire contract: Aspirator praf cu accesorii 
2.3 Descrierea contractului : 
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Nr. 
Crt. 

Nr. 
lot Cod CPV Denumire 

produs Cant. U/M Specificaţii tehnice Perioada de 
garantie  

0 1 2 3 4 5 6 7 

 
 

1 
 

Lot 1 

39713430-6 

Aspirator  praf 
cu urmatoarele 
dotari: 
-Furtun de aspirare 
2 m,  
-Teava de aspirare  
plastic 3 x 0,35m ,  
-Punga filtru pasla, 
-Duza podea 
comutabila 
270mm, 
-Material recipient 
plastic, 
- Duza pentru 
podea 

2 buc 

• caracteristici tehnice: 
Debit aer (l/s) 40; Vacuum 
(mbar/kPa) 230/23; Continut 
recipient (l) 7,5; Capacitate 
maxima de consum (W) Max. 
1000; Lungime cablu (m) 7,5- 
H05VV-F 2x0, 75 mm2; Nivelul 
presiunii acustice (dB(A)) 63; 
Nivelul de putere acustica 
(dB(A)) 75; Dimensiuni             
(L x l x H) (mm) 375x285x310; 
Clasa de eficienţa energetica 
D; Tensiunea de alimentare V 
220-240;Frecvenţa Hz 1~ 50-
60; Subpresiune (max.) kPa 
(mbar) 23,0 (230); Clasă de 
protecţie II; Racord furtun de 
aspirare (C-DN/C-ID)mm 35; 
Greutate tipică de operare kg 
3,5; Temperatură ambiantă 
(max.) °C +40; Nivel de zgomot 
LpA dB(A) 63; Nesiguranţă KpA 
dB(A) 2; Valoarea vibraţiei 
mână-braţ m/s2 <2,5 ; 
Nesiguranţă K m/s2 0,2 ; 
Produs de referinta T 7/1 
Classic sau echivalent 

minim 12 luni 
de la recepţie 

39713431-3 

Saci rezerva 
aspirator  praf , 
hartie 10buc./set 

2 set Material hartie,10 buc/set  

Saci filtranti         
10 buc/set  

2 set  material pasla/ lana(fleece),             
3 straturi ,10 buc./set;   cod 
produs referinta 6.904-084.0                         
sau echivalent 

 

Filtru  patrat 
protectie motor 
5buc. /set   

2 set Forma patrata protectie motor, 
5buc. /set ; cod produs referinta 
2.889-119.0 sau echivalent 

 

Filtru membrana 
protectie turbina    

2 buc protectie turbina la praf fin;  cod 
produs referinta 2.889-099.0   
sau echivalent 

 

2.4 Valoarea estimativă a contractului: 1 721 lei (fără TVA) 
2.5 Termen de livrare: maxim 14 zile de la semnarea contractului 
2.6 Sursa/Surse de finanţare: FB IEEI 
2.7 .Locaţia lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor: 
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, str. prof.dr.docent 
Dimitrie Mangeron nr.23, Iaşi, imobil ETH, Comp.Administrativ etj.2. 
3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică: 
      Achiziţie directă  
4. Informaţii detaliate şi complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea 

ofertei câştigătoare: Preţul cel mai scăzut 
Garantia de buna executie: Nu este cazul  

5. Plata preţului contractului  
Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în 
maxim 30 zile de la recepţie, în baza facturii fiscale, contractului de achiziţie şi a notei de 
recepţie. Preţul contractului nu se actualizează. 
 

   Întocmit, 
   adm.Cristina Popovici 
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