
 

 

Nr. înregistrare 745CH/06.11.2017 
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 Materiale, 
echipamente și birotica - GS  
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 10.11.2017 ora 1000,  
și vor avea denumirea si codul CPV specific fiecarui lot. 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). Având in vedere ca rezultatul căutarilor in SEAP nu reda întotdeauna toti 
operatorii participanti este bine sa se prenotifice participarea la procedura. 

 

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/


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 prevăzute 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:  

Servicii pentru realizarea unei instalației experimentale  CH 

2.3 Descrierea contractului 

 

LOT 1 Dispozitive pompare aer Valoare estimată 2807 lei fără TVA CPV 42123000-7 

Nr. 

crt. 
Cod de clasificare 

C.P.V.*) 
Categoria de produse/servicii/lucrări UM Cant 

1 42123000-7 

Dispozitiv pompare aer (fara ulei, debit 50-90 L/min, portabil, 

foarte silentios) Tip:   Sera Air 550 – pompă de aer cu 4 membrane 

și reglaj, maxim 550 litri pe oră, cca 150 mbar, 4 ieșiri, 12W /  cod 

produs s8816 

(4 ieșiri pentru furtunele de aer; 4 membrane independente; extrem 

de silențios; cantitate controlată electronic de aer aprovizionat; 

gratis: 4 x supape de verificare și 3 x conectori în Y pentru fortune; 

inlocuire facilă a membranei) 

Buc 1 

2 42514000-2 

Purificator de aer cu filtru HEPA, lampa UV, filtru catalitic si cu 

carbune activ (inclusiv functie de ionizator/ozonizator) 
Electronic.star, Romania / numar produs 10031190 

Tip: KLARSTEIN TRAMONTANA, 6-în-1, Filtrul de aer, 

purificator, ionizator de ozon, UV / numar produs 10031190  

Rol componente: filtru nobil și de înaltă calitate 6-in-1; inchidere 

sterilizată de fixare UV care reduce numărul de microbi și bacterii 

Buc 1 



cu 97.6%; funcție alternativă de ozon pentru descompunerea 

mirosurilor organice și contaminarea biologică; ionizator pentru 

ioni negativi. 

Continut: 1 x unitate; 1 x telecomandă; manual 

Dimensiuni: aprox. 31 x 30 x 15.5 cm (LxÎxA); Lungimea cablului: 

aprox. 150 cm; Greutate: aprox. 4 kg 

Detalii tehnice: comutator pornit / oprit pe partea din față; sistem de 

filtrare multiplu: filtru HEPA + filtru cu carbon activ + 

fotocatalizator + ionizator + UV + sterilizare cu ozon; 3 viteze ale 

ventilatorului reglabil: scăzut - mediu – ridicat; 3 moduri de operare 

reglabile: anioni - ozon - anioni + de ozon – UV; timer reglabil: 

automat - automat - o oră - două ore - patru ore; debit de aer (m3/ h) 

≥ 150 m3 / h; zgomot redus de operare (A) ≤ 40 dB (A); cantitatea 

maximă de spațiu: 25 m2; putere nominală: 36 W; lampa UV 254 

nm; alimentare telecomandă 1 x baterie CR2025 (incluse); 

alimentare: AC 220-240V ~ 50/60 Hz 

3 44162300-6 

Sistem de exhaustare aer (extractor aer cu brate mobile/flexibile si 

hota de aspiratie a aerului contaminat (fum, mirosuri, praf etc.) 

Tip: Ceiling-Mounted Fume Extractor Arms / VWR catalog 

number: 89038-644     (brat flexibil pentru exhaustare, din 

aluminiu cu jonctiuni de plastic usor de curatat, care poate fi montat 

pe tavan; diametru brat 7.6 cm; lungime brat 101.6 cm) 

Buc 1 

 

LOT 2 Aer condiționat Valoare estimata 2000 lei fără TVA CPV 39717000-1 

 
Nr. 

crt. 
Cod de clasificare 

C.P.V.*) 
Categoria de produse/servicii/lucrări UM Cant 

1 39717000-1 

Sistem de condiționare a aerului cu inverter (HVAC – reglare 

temperatura, umiditate, debit aer, filtrare aer), autopornire, 

autocuratare, minim 12000 BTU, cu telecomanda, kit instalare de 4-

6 m, instalare si garantie 2 ani 

Tip: Aparat de aer conditionat Whirlpool SPIW 412L Inverter, 

12000 BTU, Clasa A+, Al 6-lea Simt, Filtru HD + Carbon, Auto 

Restart, Autocuratare, Dezumidificare / cod produs: SPIW 412L 

Buc 1 

 

LOT 3 Butelii gaze Valoare estimata 2521 lei fără TVA CPV 44612100-4 
Nr. 

crt. 
Cod de clasificare 

C.P.V.*) 
Categoria de produse/servicii/lucrări UM Cant 

1 44612100-4 

Butelie 1500 ppm NO2, rest aer sintetic (butelie 10 litri (volum 

geometric); 150 bar; acuratete analitica ± 2% rel.; robinet nr. 14 

conform DIN 477; certificat individual de analiza ISO 6141), 

Buc 1 

2 44612100-4 

Butelie 3000 ppm SO2, rest azot (butelie 10 litri (volum 

geometric); 150 bar; acuratete analitica ± 2% rel.; robinet nr. 14 

conform DIN 477; certificat individual de analiza ISO 6141), 

Buc 1 

 

LOT 4 Materiale laborator  Valoare estimata 5837 lei fără TVA CPV 44612100-4 
Nr. 

crt. 

Cod de clasificare 

C.P.V.*) 
Categoria de produse/servicii/lucrări UM Cant 

1 18424300-0 
Manusi de laborator (dimensiune medie, fara talc, cca 100 

perechi/pachet) VWR catalog number: 17777-202 
Pac 1 

2 44530000-4 
Conectori furtun (kit de fitare) (pachet de minim 100 piese, diverse 

forme/dimensiuni) Cole-Parmer EW-31514-22 
Pac 1 

3 44165100-5 
Furtun de diferite tipuri si dimensiuni (Masterflex Tygon LFL, 

teflon PTFE) Cole Parmer EW-06440-15  si EW-06605-27 
Buc 2 

4 33157700-2 

Vas de sticla cu barbotor gaz (cu disc de filtrare; 250 mL, 500 mL) 

cod produs KX65.1 (cu disc de filtrare, 250 mL) – 3 buc 

cod produs: C216.1 (cu disc de filtrare, 500 mL) – 1 buc 

Buc 4 

5 33141610-9 

Pungi de prelevare gaz tip Tedlar de diferite dimensiuni (0.3, 4, 85 

L, cu doua stuturi)  

- Punga de prelevare gaz tip Tedlar (15 x 15 cm, cu doua stuturi de 

inchidere/deschidere, din care unul cu septum, capacitate 0.3 L) – 

2 buc; EW-01410-50 

- Punga de prelevare gaz tip Tedlar (30 x 30 cm, cu doua stuturi de 

Buc 10 



inchidere/deschidere, din care unul cu septum, capacitate 3.8 L) – 

3 buc. EW-01410-52 

- Punga de prelevare gaz tip Tedlar (76 x 76 cm, cu doua stuturi de 

inchidere/deschidere, din care unul cu septum, capacitate 85.7 L) – 

5 buc EW-01410-56 

6 33141600-6 

Flacoane de colectare proba lichida tip Nalgene de volume diferite 

(30-60 mL, pachet de minim 10 sticlute) 

- Flacoane de colectare proba lichida tip Nalgene (din polietilena 

de mare densitate, cu deschidere mare, cu capac, 30 mL, pachet de 

minim 10 sticlute) – 1 pachet;Cole Parmer : Mfr # 2187-0001 – 

Item # EW-06034-51, Mfr # 2187-0002 – Item # EW-06034-55 

- Flacoane de colectare proba lichida tip Nalgene (din polietilena 

de mare densitate, cu deschidere mare, cu capac, 60 mL, pachet de 

minim 10 sticlute) – 1 pachet. 

Pac 2 

 

LOT 5 Spirulina  Valoare estimata 1958 lei fără TVA CPV 33698100-0 

 
Nr. 

crt. 
Cod de clasificare 

C.P.V.*) 
Categoria de produse/servicii/lucrări UM Cant 

1 33698100-0 

Spirulina platentis (Arthrospira platensis) (tulpina mentinuta in 

mediu lichid sau echivalent) 

- Spirulina platentis (Arthrospira platensis) LB 2340 (tulpina 

mentinuta in mediu lichid sau forma echivalenta) – 1 buc. 

https://utex.org/products/utex-lb-2340 

- Arthrospira platensis PCC 8005 (tulpina mentinuta in mediu 

lichid sau forma echivalenta) – 1 buc 

Nota: include transport 

https://webext.pasteur.fr/cyanobacteria/ 

Buc 1 

2 24000000-4 

Mediu lichid pentru Spirulina platentis (Arthrospira platensis), de 

diferite tipuri (Mediu Zarrouk etc.) 

- Mediu Zarrouk concentrat (pentru prepararea a cca 100 L solutie 

de lucru) – 1 buc; 

- Mediu lichid pentru Spirulina platentis (Arthrospira platensis) LB 

2340, 1L  – 1 buc. 

Nota: include transport 

Buc 2 

 

LOT 6 Fotobioreactor  Valoare estimata 700 lei fără TVA CPV 39226200-4 
Nr. 

crt. 
Cod de clasificare 

C.P.V.*) 
Categoria de produse/servicii/lucrări UM Cant 

1 39226200-4 

Fotobioreactor (volum 2L, diametru 10 cm, capac cu stut, tub de 

barbotare) 

https://utex.org/products/utex-photobioreactor 

Buc 1 

 

LOT 7 Birotică Valoare estimata 588 lei CPV 30125100-2 
Nr. 

crt. 
Cod de clasificare 

C.P.V.*) 
Categoria de produse/servicii/lucrări UM Cant 

1. 30197643-5 Hartie A4 (pachet de 10 topuri) Pac 1 

2. 30125100-2 Cartus pentru imprimanta laser tip Canon (CRG725, CRG703) Buc 2 

 

2.4 Termen de livrare/prestare/execuție 

05.12.2017 

 

2.5 Sursa/Surse de finanțare: Proiect ID448/2017/ CDI_programul STAR (nr. 157) 

 

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 
 
 

https://utex.org/products/utex-lb-2340
https://webext.pasteur.fr/cyanobacteria/
https://utex.org/products/utex-photobioreactor


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

