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Invitație de participare 
ACHIZITIE DIRECTA 

 
 

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, invită 
operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea unui contract de achizitie imprimanta 3D, după cum 
urmează: 

 
Nr. 

crt. 

Codul de 
clasificare 

CPV*) 
Descriere produs UM Cant  

1 30232100-5 

Imprimanda 3D  

Dimensiuni  578 mm x 578 mm x 591 mm  
Greutate  36 kg / 37.4 kg / 38.5 kg  
Dimensiuni maxime de printare  229 mm x 273 mm x 241 mm 
Rezolutia pe axa Z  0.100 mm  
Grosimea stratului de material depus  70 microni / 200 microni / 300 microni  
Toleranta de printare  +/- 1% din dimensiune  

sau 0.2mm  
½ din rezolutia de procesare pe axa Z  

Tensiune de alimentare  100 – 240 V AC  
Temperatura maxima de operare  
[la capul de printare]  

280°C  

Material de suport  PLA / ABS / PLA dizolvabil  
Curatarea suportului  Se elimina fara efort mare, fie cu mana, fie cu un 

cutter, in functie de accesul la geometrie.  
Suportul PLA este solubil in Hidroxid de Sodiu, 
utilizat intr-o baie de ultrasunete incalzita  

Software  Preinstalat [aplicatie care pregateste modelele 3D 
pentru print si gestioneaza operatiile de printare]  

Compatibilitate  Windows [XP->7]  
Mac OSX  

Echipament va fi livrat cu 2 capete de 
printare 

 

Materialul consumabil  [indiferent de 
culoare] - ce va fi livrat odata cu 
imprimanta  

– ABS/PLA/INF x 3 buc 
– NYLON   x 1 buc 

 

Imprimanta va avea ca 
accesoriu si un scaner 3d cu 

 

buc 1 



urmatoarele caracteristici: 

 
 Rezolutie maxima 0.9 mm 
Acuratete 1.0 mm 
Sisteme de operare Windows 8/10 
Raza de operare(min) 0.2 m 
Raza de operare (max) 1.6m 
Volumul maxim de scanare 2 x 2 x 2 m 
Volumul minim de scanare 0.2 x 0.2 x 0.2 m 
Port de comunicare USB 3.0 
Cerinte procesor (minime) Intel Core i5 sau echivalent 
Scaneaza in culori Da 
Soft scanare inclus Da 

Termen de livrare  30 de zile 

Garantia pentru imprimanta si scanerul 3d –minim 12 luni 

 
1. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: achizitie directa  prin selectie de oferte. 
2.  Adresa Ia care se transmit ofertele: 
Ofertele se încarcă în catalogul electronic SEAP și se depun totodată pe format tiparit la adresa: 
Registratura Universitatii Tehnice ,Gheorghe  Asachi" din Iaşi, Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.67, 
Imobil T, parter, ing. Mihaela Potinga 

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante şi cu inscripţia: 
Universitatea Tehnică ,Gheorghe Asachi" din Iaşi, 

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor  
Achizitie directa: "Materiale pentru curatenie " 

 
3. ..        Data limita de depunere a ofertelor: 22.09.2016, ora 14.00 
4. Limba de redactare a ofertei: româna 
5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: ,pretul cel mai mic" 
6. Termen de livrare:20 zile celendaristice  
7. Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:30 zile 
 
 
 

Administrator Sef, 
Ing. Adrian Grecu 


