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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 de materiale pentru 
curatenie, după cum urmează: 

 
Nr. 

crt. 

Codul de 
clasificare 

CPV*) 
Descriere produs UM Cant. 

1 24455000-8 
Clor pastile efervescente; Dezinfectant clorigen (pe baza de dicloroisocianurat de sodiu 
dihidrat) sub forma de tablete efervescente, dizolvabil in apa, cu spectru de actiune 
larg:bactericid, fungicid, virulicid. Continut: 1,5 g echivalent clor activ. Viteza de 
dizolvare la 25° este de 5 minute. pH in sol.1%: 6. Gramaj pastila: 3,3 g (cca 300 
pastile/cutie) 

buc 10 

2 39831200-8 Detergent lichid pentru curatarea manuala a pardoselilor din marmura, gresie, faianta. 
Nu necesita clatire litri 60 

3 39830000-9 Detartrant pentru curatarea toaletei si obiectelor sanitare din faianta, 1 litru litri 30 

4 39224330-0 
Galeata cu mop si storcator. Acest set contine o galeata semiovala de 14 L, prevazuta 
cu storcator flexibil si mop cu coada 

buc 9 

5 39224300-1 Rezerva mop vascoza 150g, nu lasa scame si urme dupa uscare buc 40 

6 39224100-9 Maturi - din fire de plastic scurte si dese buc 20 

 
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: 03.11.2016, ora 13.00 
4. Limba de redactare a ofertei: româna 
5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: ,pretul cel mai mic" 
6. Termen de livrare:10 zile celendaristice  
7. Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:30 zile 
 
 

Administrator Sef, 
Ing. Adrian Grecu 
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