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INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Facultatea de Construcții și Instalații invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea 
contractelor de achiziție publică pentru “Echipamente cercetare”

1. Informații generale

1.1 Achizitor
Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași

Facultatea de Construcții și Instalații
Adresa: Iași, Str. Prof. dr. doc. D. Mangeron nr. 1
Responsabil achiziție: Ing. Cezar Herța

Telefon: 0745867222
Email: cherta@tcm.tuiasi.ro

1.2 Publicarea invitației de participare și 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 14.03.2017, ora 12:00 și vor 
avea codurile CPV din Caietul de sarcini (Anexa 1), publicat pe site-ul universității 
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice.

1.4 Modul de elaborare a ofertei
 Ofertantul va elabora ofertă pentru un produs sau mai multe produse.
 Propunerea tehnico-financiară

Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta să respecte în totalitate 
cerințele prevăzute în Caietul de sarcini și să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la 
preț, precum şi la alte condiții financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziție 
publică. Oferta trebuie să îndeplinească în totalitate specificaţiile tehnice minime obligatorii, 
după cum au fost acestea stabilite în Caietul de sarcini.

  
1.5 Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei: Română
Moneda în care este exprimat prețul contractului: Lei

Perioada minimă de valabilitate a ofertei: 30 zile

2. Obiectul contractului

2.1 Tip contract:

Lucrări ☐;

Produse ;

Servicii ☐;

2.2 Denumire contract: „Echipamente cercetare”



2.3 Descrierea contractului
Nr. 
Crt.

Cod CPV Denumire produs UM Cant. Specificații 
tehnice

Perioada de 
garanție

1. 38414000-0 Higrometru buc 1 Conform Caiet 
de sarcini

minim 18 luni

2. 38434210-1 Sonometru cu calibrator buc 1 Conform Caiet 
de sarcini

minim 18 luni

2.4 Termen de livrare: 10 zile de la data semnării contractului de către ambele părți.

2.5 Sursa de finanțare: contracte de cercetare.

2.6 Locul de livrare a produselor:
Facultatea de Construcții și Instalații
Iași, Str. Prof. dr. doc. D. Mangeron nr. 1, Imobil R

3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică: Achiziție directă

4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare
Prețul cel mai scăzut.

5. Garanția de bună execuție – nu este cazul.

6. Plata prețului contractului 
Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 zile de la 
recepție, în baza facturii fiscale, contractului de achiziție și a notei de recepție. Prețul contractului nu se 
actualizează.

7.  Anunț de atribuire
În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de internet 
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunț de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii 
contractului.

Întocmit,
Administrator șef facultate,

Ing. Cezar Herța



ANEXA 1 -  CAIET DE SARCINI

Obiectul contractului este achiziţionarea de „Echipamente cercetare” conform tabelului:

Nr. 
Crt.

Cod CPV Produs/Specificații tehnice minimale UM Cant.

1. 38414000-0 Higrometru
Produs de referință: Higrometru TESTO 606-2 sau echivalent
Descriere:
 Aparat de măsură umiditate materiale şi ambientală
 Portabil
 Aviz CE
 Pentru măsurarea umidității în lemn, are  stocate curbe 

caracteristice pentru  fag, molid, zada, stejar, pin, arțar
 Pentru determinări în materiale de construcție, are memorate curbe 

caracteristice suplimentare pentru șapă de ciment, beton, ipsos, 
șape de anhidrit, mortar de ciment, mortar de var, caramidă

 Măsurarea temperaturii şi umidităţii aerului ambiental inclusiv 
calcularea punctului de rouă şi a temperaturii bulbului umed

Caracteristici tehnice:
Senzor NTC:
Domeniu de masură: -10 … +50 °C
Precizie:  ±0,5 °C; Rezoluție: 0,1 °C
Senzor umiditate materiale celulă conductivă:
Domeniu de măsură: 0  … 50%
Precizie: ±1%;   Rezoluție: 0,1
Senzor umiditate admosferică:
Domeniu: 0 … 100 %RH
Precizie: ±2,5 %RH (5 … 95 %RH)
Rezoluție: 0,1 %RH
Funcții, facilități:
 HOLD - funcţie pentru citirea uşoară a citirilor
 Funcție iluminare afișaj
 Funcție Auto-test
 Capac de protecţie pentru depozitarea în condiţii de siguranţă
 Curea de mână și agățătoare la centură
 Temperatură depozitare: -40 … +70 °C
 Temperatură de lucru: -10 … +50 °C
 Baterii: 2 buc AAA
 Greutate: 90 g
 Dimensiuni: 119 x 46 x 25 mm
Pachetul de livrare conține:
Higrometru,
Capac de protecție,
Curea de mână,
Certificate,
Baterii.
Perioada de garanție: minim 18 luni

buc 1

2. 38434210-1 Sonometru cu calibrator
Produs de referință: Sonometru TESTO 815 cu calibrator sau echivalent
Sonometru TESTO 815:
Descriere:
 Aparat de măsurare a zgomotului (în dB)
 Portabil
 Avize: CE, BRML, INM
 Reglementări de metrologie legală internaţională, standarde şi 

norme: conf. DIN IEC 651.
Specificații:
 Domeniu de măsură: 32 ... 130 dB
 Subdomenii: 32 ...80 dB / 50 ... 100 dB/  80 ... 130 dB
 Rezoluție: 0,1 dB

buc 1



 Temperatură de lucru: 0 ... +40ºC
 Temperatură de depozitare/transport: -10 ... +60ºC
 Precizie Testo 815 +1 digit, +1,0 dB, cf. IEC 60942, Cl. 2L
 Alimentare: baterie alcalină 9V

Calibrator sonometru TESTO (pentru sonometrul TESTO 815)  
 Cameră de presiune acustică cu intrare pentru microfon
 Oscilator controlat cu quartz pe frecvența medie de 1000 Hz
 Nivel de presiune acustică: 94 dB / 104 dB, selectabil
 Precizie ±0,5 dB conform Clasei 2 de precizie  IEC 60942
 Factor de distorsiuni < 3%
 Alimentare: baterie Alkalină de 9V
Perioada de garanţie: minim 18 luni

Calitatea produselor solicitate prin Caietul de Sarcini reprezintă cerințe minimale, operatorii 
economici pot depune oferte cu produse echivalente care să satisfacă aceste condiții („sau 
echivalent”).

Termenul de livrare: 10 zile de la data semnării contractului de către ambele părți.


