
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 1020CH/01.11.2016 
 
                                                                                                                           

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 02.11.2016, ora 12.00 
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. 30 zile de la 
comunicarea rezultatului procedurii. 

5. Descrierea obiectului contractului 
Conform caracteristicilor din anexă. 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 14.269 lei fără TVA 

 

Nr. 
Crt. 

Cod de 
clasificare 
C.P.V.*) 

CCAATTEEGGOORRIIAA  DDEE  PPRROODDUUSSEE//SSEERRVVIICCIIII//LLUUCCRRĂĂRRII  UM Cant. 

1.  39122100-4 

DULAP DE CHIMICALE INFLAMABILE REZISTENTA LA FOC 90 
MINUTE 
 
1. CARACTERISTICI GENERALE 
Dulap pentru stocarea de chimicale inflamabile 
Conformitate cu EN 61010-1, EN 14727, certificare TUV pentrurezistenta la foc 
Izolatie rezistenta la foc complet ecologica 
Include sistem de siguranta IGNIS LOCK® cu 2 valve de securitate carese 
inchid automata la 70 ± 10° C. 
Vopsite in câmp electrostatic, prevazut cu 3 rafturi, 1 bazin in partea inferioara 
dimensiuni exterioare aprox. 1180 x 650 x 1985 mm 
dimensiuni interioare 1019 x 477 x 1688 mm 
usi PLINE; dotat cu filtre de carbune activ si ventilator (SISTEM DE 
FILTRARE MODEL UNICUM care include sistem de aspiratie pentru dulapuri 
de reactivi, prezinta sistem de protectie la scanteie, include filtru de carbune 
activ si sistem de alarmare pentru schimbareaacestuia, dim. mm aprox. 
300x530x340 

buc 1 

 
LOT 2 – valoare estimată 4197 lei fără TVA 

 

2.  

42943000-8 MASINA DE SPALAT STICLARIE 
2. CARACTERISTICI GENERALE 
Masina de spalat sticlarie cu  procedura  de  curatare standardizata  care  asigura  
un  grad  inalt  de siguranta  cu  accesorii disponibile special  concepute pentru 
nevoile practice ale utilizatorului . Instrumentele pot fi introduse usor si rapid in 
cosuri  sau insertii   
Curatarea, clatirea si uscarea instrumentarului are loc in secvente automate   

buc 1 

 

 
 



 

Conform cu programul selectat,  instrumentarul sa poate fi utilizat  in numai 75 
minute   
Este livrata cu conectorii necesari pentru alimentarea cu apa, tubulatura de 
evacuare, suportul de baza,  dar si un sac cu rasina schimbatoare de ioni, necesar 
pentru prima umplere standard   
Nevoie de spatiu redusa: sa poata fi instalata in orice laborator  unde este 
disponibil un spatiu de min. 60 cm adincime   
Dimensiuni exterioare aprox : LxAxH ( cm)   55,5 cm x 45,5 cm x 46,5 cm  
Dimensiuni interioare :  42 cm x 33 cm x 37 cm  Dimensiunile suportului de 
baza :  41 cm x 39 cm x 12 cm  Greutate : aprox 23 kg Alimentare :  230 Volt, 
50Hz, 2,000 Watt 
 

 
 
 

Administrator șef FICPM, 
Ing. Eduard Moisii
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