
 

 

Nr. înregistrare 500CH/14.09.2017 
 

Aprobat 
Decan, 

                                                                       Prof. dr. ing. Nicolae HURDUC 
 

 
INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

 
Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului invită operatorii economici interesați 
să depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică „Spectrometru FT-IR - 
CS”  CPV 33114000-2 

 
1. Informații generale 

 

1.1 Achizitor 

Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași 
Facultatea de Inginerie chimică și Protecția Mediului 
Adresa: Bd. Prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron nr. 73, 700050 
Responsabil achiziție: ing. Eduard Moisii 

Telefon: 0232-278683 int. 2282  
Email: emoisii@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 19.09.2017 ora 1000,  
și va avea denumirea „Spectrometru FT-IR - CS”  și codul CPV 33114000-2. Ofertantul 
care nu folosește aceasta denumire a procedurii riscă să nu fie luat în considerare. 
Ofertantul, cu care s-a inițiat procedura de achiziția directă pe seap, va transmite oferta 
tehnico-economică detaliată la adresa de e-mail emoisii@tuiasi.ro în termen de maxim 3 
zile de la inițierea procedurii de achiziție directă pe SEAP (dacă este cazul – oferta 
tehnico-economică detaliată se va solicita în cazul achizițiilor de lucrări, servicii și furnizare 
produse complexe). 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI  ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI 

Strada Prof. Dr. Doc. Dimitrie Mangeron  nr. 67,  700050  Iaşi 

R O M Â N I A  

Tel: 40 232 278683/2135     Fax: 40 232 271311 

URL: www.tuiasi.ro    E-MAIL: decanat@.tuiasi.ro 

F A C U L T A T E A  D E  I N G I N E R I E  C H I M I C A  

S I  P R O T E C Ț I A  M E D I U L U I   

 

http://www.e-licitatie.ro/


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

din caietul de sarcini. Dacă sunt împărțite pe loturi, ofertantul va trebui să facă 
ofertă pentru toate produsele dintr-un lot. Nu vor fi luate în considerare ofertele 
din care lipsesc repere solicitate prin caietul de sarcini. 

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

 Fișe tehnice / Mostre (dacă este cazul). 
   

1.4  Prezentarea ofertei 
Limba de redactare a ofertei:                Română 

Moneda în care este exprimat prețul contractului:             Lei 

Perioada minimă de valabilitate a ofertei:    30 zile 

  
1.5  Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de 

participare/caietul de sarcini: 
 

       Nu este cazul 
 

2. Obiectul contractului 

 

2.1 Tip contract: 

Lucrări  ☐; 

Produse ☒; 

Servicii ☐; 

 

2.2 Denumire contract:  

„Spectrometru FT-IR - CS”   

Valoare estimata 72.900 lei fara TVA 

2.3 Descrierea contractului 

Spectrometru FT-IR pentru laboratoare de cercetare cu următoarele caracteristici minimale: 
 

 Sa fie echipat cu interferometru este de tip Michelson, cu unghi de incidenţă de 30. 
Interferometrul să aibă o construcție etanșă și să fie prevăzut cu funcție de auto-uscare pentru 
eliminarea continuă a umezelii. 

 Să folosească o sursă de lumină de energie înaltă din ceramică, cu durată de viață mai mare 
decât cea convențională. 

 Să fie echipat cu un mecanism de aliniere dinamică bază de laser He-Ne, care să stabilizeze și 
să optimizeze interferometrul în mod continuu.   

 Să fie echipat cu fereastra de trecere din cristal de KRS-5.  
 Aparatul să fie livrat cu soft specializat pentru procesare şi interpretare a spectrelor măsurate, 

care să aibă următoarele funcții minimale:  
  -   calcule aritmetice  

– achiziție de spectre, date cu posibilitatea de export în rapoarte. 

– poate folosi / crea librării de spectre; 

– comparări de spectre 

– sistem de validare conform normelor GLP, cu nivele de securitate 
predefinite de utilizator; 



– analize calitative şi cantitative; 

– măsurători asupra peak-urilor; 

–  extragere de porţiuni din spectru; 

– corecţie a liniei de bază;  

– normalizare;  

– conversie Kubelka-Munk; 

– analiză Kramers-Kroning; 

– corecţie ATR;  

– transformare Fourier;  

– derivare;  

– conversie transmitanţă-absorbanţă; 

– integrare pentru aflarea ariei unui peak; 

– corecţia emisiei; 

– deconvoluţii; 

– căutări de spectru 

– conversii logaritmice; 

– conversie lungime de undă - număr de undă.  
 gama lungimilor de undă: 7.800 ... 350 cm-1 sau mai largă 
 rezoluția lungimilor de undă: 0,5, 1, 2, 4, 8 sau 16 cm-1; 
 raport semnal/zgomot: > 30.000:1 pentru fereastră de KRS-5  
  4 cm-1, 1 min, 2.100 cm-1 P-P 
 viteza oglinzii: variabilă, în cel puțin 4 paşi: 2,0 mm/s, 2,8 mm/s, 5 mm/s, 9 mm/s 
 beam-spliter: KBr acoperit cu Germaniu 
 detector: DLATGS – cu temperatură controlată 
 
 
Accesorii solicitate pentru spectrometru FT-IR: 
 
Presă hidraulică manuală de minim 13 tone, pentru încapsulat probe în KBr.  
Trebuie să includă formă de pastilare de 13 mm (Evacuable Pellet Die). 
Presa trebuie să permită citirea digitală a forței aplicate și de asemenea să aibă posibilitate de 
ajustare a forței maxime aplicate. Să fie echipată cu scut transparent pentru siguranța utilizatorului. 
 

 

2.4 Termen de livrare/prestare/execuție 

60 zile de la semnarea contractului. 

2.5 Sursa/Surse de finanțare: PNCDI III/PED nr. 77PED/2017 

 

2.6 Locația lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor: 

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, Bulevardul D. Mangeron nr.73 
 
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. Garantia de buna executie : 
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 
Ing. Eduard MOISII 

 

http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice

