
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 684CH/25.07.2016 
 
                                                                                                             

Invitație de participare 
 

 
Prin prezenta, invităm operatorii economici interesați să depună oferta pentru atribuirea contractului privind 
achiziția unor Echipamente laborator – ctr.124/2012. 

1. Informații generale 
1.1 Achizitor 

Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași 
Facultatea de Inginerie Chimica si Protecția Mediului 

Adresa: Str. Prof.dr. docent Dimitrie Mangeron nr. 73, Imobil CH, 700050 
Localitatea: Iași 
Tel/Fax: 0232/232357 e-mail: emoisii@tuiasi.ro. 

1.2 Termen de postare a ofertelor în catalogul SEAP (data și ora): dupa examinarea ofertelor. 
1.3 Depunere oferte: Ofertele  se transmit pe suport de hârtie la Registratura TUIASI, Strada Prof. Dr. 

Doc. Dimitrie Mangeron  nr. 67,  700050  Iași, până la 26.07.2016, ora 08.30 
2. Obiectul contractului achiziției: 
2.1 Descrierea 
2.1.1 Denumire contract: Echipamente laborator. 
2.1.2 Descrierea produsului ce va fi achiziționat: conform caiet de sarcini. 
2.1.3 Denumirea contractului și locația  lucrării, locul de livrare sau prestare: 

a) Lucrări  ☐ ; 

b) Produse ☒; 

c) Servicii ☐ ; 

Locul de livrare: Facultatea de Inginerie Chimica si Protecția Mediului, Str. Prof.dr. docent Dimitrie 
Mangeron nr. 73, cam. 82 

2.1.4 Durata contractului de achiziție: până la plata acestuia. 
3. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei 

câștigătoare 
Prețul cel mai scăzut 
Ofertantului cu prețul cel mai mic îi va fi solicitată (dacă informațiile nu sunt suficiente la descrierea 
produselor de pe catalogul SEAP) fișe tehnice ale produsului/produselor, cu nume producător, marcă 
necesare verificării îndeplinirii caracteristicilor minime prevăzute în documentația de atribuire. În cazul în 
care nu corespunde cerințelor caietului de sarcini, oferta acestuia va fi considerată neconformă și se va 
solicita ofertă de la următorul ofertant clasat conform prețului. 

4. Prezentarea ofertei 
4.1 Limba de redactare a ofertei:                Limba română 
4.2 Moneda în care este exprimat prețul contractului:               Lei 
4.3 Perioada minimă de valabilitate a ofertei:    30 zile 
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4.4 Modul de prezentare a ofertei (în catalogul SEAP): 
 
Cerințele impuse în anexă sunt cerințe minime. 
Propunerea financiară se va prezenta în catalogul SEAP pe fiecare poziție în parte.  
 Informații referitoare la termenele de livrare: Livrarea se va face in termen de max. 42 zile (6 
săptămâni) de la comunicarea rezultatului procedurii. 

5. Descrierea obiectului contractului 
Conform caracteristicilor din anexă. Reperele reprezintă un lot. Lipsa unui reper din oferta atrage 
descalificarea. 
Termen de plată:  Plata se va face in termen de 30 zile de la recepția calitativa si cantitativa numai in cont 
Trezorerie. 
Prețul contractului nu se actualizează.  
Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice.  
Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate 
de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea 
tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini, 
ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini atrage 
descalificarea ofertantului. 
NOTA: specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă 
de fabrică sau de comerț, un brevet de invenții, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru 
identificarea cu ușurința a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori 
economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de « sau 
echivalent ». 
 

CAIET DE SARCINI 
LOT 1 – valoare estimata 26.100 lei fără TVA 

 
 

Nr. 
Crt.

Cod de clasificare C.P.V.*) CCAATTEEGGOORRIIAA  DDEE  PPRROODDUUSSEE//SSEERRVVIICCIIII//LLUUCCRRĂĂRRII  UM Cant.

1. 39711100-0 Vitrina frigorifica buc 1 
2. 38510000-3 Microscop binocular buc 1 
3. 33253000-8 Refractometru digital buc 1 
4. 38436000-0 Agitator magnetic cu incalzire buc 4 
5. 33790000-4 Butirometru de precizie buc 3 
6. 38437100-8 Pipete electronica buc 5 
7. 42923110-6 Termobalanta buc 1 

 
1. CARACTERISTICI GENERALE 
Tip aparat Vitrina frigorifica 
Volum net total (l) 282 
Clasa de eficienta energetica A 
Volum net frigider (l) 282 
Volum brut total (l) 292 
Consum energetic (kWh/24 h) 2.5 
FRIGIDER 
Numar de rafturi 6 
Sistem dezghetare frigider Automat 
DESIGN 
Culoare Alb 
Dimensiuni (IxLxA cm) 149.3 x 59 x 60 
Iluminare interioara Da 
Termostat reglabil Da 
FUNCTII SI SIGURANTA 
Altele Usa de sticla 



 

 
 

 
2. Microscop binocular, de ex. Optika B159 
Oculare WF10x/18 mm 
Obiective 4x,10x,40 x, 100 x cu imersie - obiective tratate antifungic 
Revolver cu 4 pozitii 
Cap inclinat la 30º cu posibilitate de rotire la 360º 
Ajustarea interpupilara si compensare dioptrica a capului binocular 
Masuta microscopului 125x116 mm cu sistem de prindere a lamei si mecanism de translatie dublu  
Miscare pe axele X/Y 76x30mm 
 
Microviza si macroviza de reglaj coaxiale 
Condensor Abbe AN 1.25 
Iluminare led 50.000 de ore de lucru, consum redus de energie 
Distanta interpupilara ajustabila 48-75 mm. 
Focusare coaxiala bruta si fina cu sistem de blocare (graduatie: 0.002mm) 
Condensor 1.2 N.A. cu diafragma 
Sistem de iluminare cu 1W LED 
Temperatura culorii 6300K 
Control al intensitatii luminoase 
Livrat cu filtru, ulei de imersie, filtru si husa de protectie. 
 
3. Refractometru digital, de ex. HRD300 
Brix Scala de masura: 0-45% 
Rezolutie in grade Brix: 0.1% 
Compensarea temperaturii automata 
Brix Scala de masura: 0-45% 
Rezolutie in grade Brix: 0.1% 
Compensarea temperaturii automata 
Domeniu de temperatura: 0-40°C, 32-104°F 
Precizia temperaturii masurata: 1°C, 2°F 
Rezolutia temperaturii 0.1°C 
Temperatura de operare 0-35°C, 32-90°F 
Temperatura de stocare: 0-50°C, 32-122°F 
Timp de masura 1.5 sec 
Volum min proba 2 picaturi 
Iluminare LED 
Celula de analiza Inel inox si prisma de sticla 
 
4. Agitator magnetic cu incalzire, de ex. MS-H280-Pro 
Dimensiuni plita 180x180 mm 
Plita aluminiu cu invelis exern ceramica, rezistenta la acizi 
Volum maxim agitat 20 litri 
Viteza de agitare reglabila 80-1500 rpm 
Reglarea vitezei de agitare in trepte de 5 rpm 
Afisaj LCD afiseaza temperatura setata cat si cea citita  
Temperatura maxima in plita 280 grd C 
Setarea temperaturii in trepte de 0,5 ˚C, rezolutia de afisare a temperaturii citite 0,1˚C, precizie ±0,3˚C 
Prevazut cu senzor de temperatura si suport senzor 
Protectie la supraincalzire 
Se livreaza complet cu tija suport pentru senzor de temperatura, senzor de temperatura Pt1000 
 
5. Butirometru de precizie 
Butirometru pentru lapte degresat si lapte de baut, gradat, prevazut cu dopuri conice de etansare – 2buc 
pentru fiecare 
 



 

 
 

6. Pipete electronice unicanal 
Domeniul 100-1000 microlitri 
 
7. Termobalanta, de ex. OHAUS, model MB25 
Capacitate 110 g 
Repetabilitate (Deviatie standard) (g) 0,2% (3g proba); 0,05% (10g proba) 
Citire 0,05% / 0,005g 
Marimea probei 3g – 20g tipic, 0,5g min. 
Interfata  Bidirectionala RS-232 
Timer 1-99 minute, incremente de 30 de secunde pana la 60 de minute 
Tehnologia de incalzire a probei Halogen 
Domeniu de temperatura 50oC – 160oC in incremente de 5oC 
Putere 240 VAC, 50/60 Hz 
Domeniu de tara Prin substractie, la capacitate 
Display LCD 
Afisaj % umiditate sau % solide sau greutate (g), temperatura, timp 
Se livreaza cu imprimanta, rola de hartie, tavite de cantarire, kit de calibrare temperatura 

 
 
 

Administrator șef FICPM, 
Ing. Eduard Moisii



 

 
 

 


