
Nr. 720/12.07.2016
Invitaţie de participare

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru atribuirea 
contractului de achiziţie de: „Materiale de curațenie” – Facultatea de Construcții și Instalații.
1. Informaţii generale 
1.1 Tipul procedurii: achiziție directă.
1.2 Achizitor
Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Construcții și 
Instalații.
Adresa: Iași, Str. Prof. dr. docent Dimitrie Mangeron nr. 1
1.3 Depunere oferte
Ofertele se încarcă în catalogul electronic S.E.A.P. și se trimit în plic închis la:
Registratura Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, str. Prof. Dr. Docent Dimitrie 
Mangeron nr. 67.
Pe plic se menționează: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de 
Construcții și Instalații – Achiziție de „Materiale de curațenie - 15.07.2016, ora 12:00”.
1.4 Termen de încărcare a ofertelor în catalogul S.E.A.P. și de primire a plicurilor la adresa 
menționată: 15.07.2016, ora 12:00.
1.5 În ofertă vor fi incluse toate cheltuielile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor contractuale 
menţionate în Caietul de sarcini, inclusiv transportul la destinaţia de livrare.

2. Obiectul contractului de achiziţie: 
2.1 Denumire contract de furnizare produse: „Materiale de curațenie”.
2.2 Descrierea produsului: se vor livra produse care să îndeplinească cerinţele ce se găsesc 
detaliate în Anexa 1 –  Caiet de sarcini.
2.3 Livrare, recepție: 
Locul de livrare şi recepţie a produselor:
Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Construcții și Instalații.
Iași, Str. Prof. dr. docent Dimitrie Mangeron nr. 1.
2.4 Durata contractului de achiziţie: începe la data semnării contractului de către ambele părți și 
se finalizează la data efectuării plății de către beneficiar.
Termen de plată: maxim 30 de zile de la recepţie. 
2.5 Termenul de livrare: conform Anexa 1 – Caiet de sarcini. 
2.6 Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: Preţul cel mai scăzut. 
Preţul contractului nu se actualizează. 

3. Anexe
Anexa 1 – Caiet de sarcini

Administrator șef facultate,
Ing. Cezar Herța



ANEXA 1

CAIET DE SARCINI

Obiectul contractului este achiziţionarea de „Materiale de curațenie” conform tabelului:

Nr. crt. Cod CPV Descriere UM Cantitate
1. 39813000-4 Pasta AXION - cutie 450 g 50 cutie
2. 39813000-4 Praf de curatat Sano X Powder - flacon plastic 600 g 50 buc
3. 39831000-6 Solutie curatat gresie, faianta RIVEX CASA 150 litri
4. 39830000-9 PRONTO parchet si lemn - flacon 750 ml 50 buc
5. 39800000-0 Spray suprafete multiple PRONTO - flacon 300 ml 25 buc
6. 39831200-8 Detergent lichid universal 100 litri
7. 24455000-8 Pastile dezinfectante CLOROM (100 buc/cutie) 50 cutie
8. 39811000-0 Odorizant toaleta PEAK solid 40 g 30 buc
9. 33711900-6 Sapun maini lichid 50 litri
10. 33711900-6 Sapun toaleta 100 g, ambalat individual 200 buc
11. 39224100-9 Maturi PVC cu coada 25 buc
12. 39224300-1 Mop bumbac XXL min 400g, rezerva 100 buc
13. 39224320-7 Burete vase cu caneluri – min. 9,3x6,5x4,3 cm 200 buc
14. 39525100-9 Lavete bumbac minim 40 x 40 cm 500 buc
15. 19640000-4 Saci menaj 40 litri rezistenti 3.000 buc
16. 18141000-9 Manusi menaj (Marimi: M – 50 perechi, L -  50 perechi, XL – 50

perechi, XXL – 50 perechi)
200 pereche

17. 33761000-2 Hartie igienica ONDA, roz (2 straturi) 1.000 buc
18. 39830000-9 Solutie curatat geamuri RIVEX GLASS 50 litri
19. 39830000-9 Solutie curatat covoare BIOCARPET 10 litri
20. 39830000-9 Detartrant 100 litri
21. 39224350-6 Faras ergonomic din PVC cu coada inalta 25 buc
22. 39224330-0 Galeata cu mop si storcator 25 buc
23. 24322500-2 Alcool sanitar (spirt medicinal) 25 litri

Termenul de livrare este de maxim 10 zile calendaristice de la data semnării contractului de către 
ambele părți.

Recepţia se efectuează la beneficiar.

Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, ulterior analizării ofertelor, fişe tehnice, mostre, 
pentru produse. Nu se acceptă produse similare cu caracteristici tehnice inferioare celor prezentate 
în tabel. 

NOTA: specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, 
o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menționate 
doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau 
eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi 
considerate ca având menţiunea de « sau echivalent ».


