
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 578CH/06.07.2016 
 
                                                                                                             

Invitație de participare 
 

 
Prin prezenta, invităm operatorii economici interesați să depună oferta pentru atribuirea contractului privind 
achiziția reactivi, sticlărie de laborator si alte materiale. 

1. Informații generale 
1.1 Achizitor 

Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași 
Facultatea de Inginerie Chimica si Protecția Mediului 

Adresa: Str. Prof.dr. docent Dimitrie Mangeron nr. 73, Imobil CH, 700050 
Localitatea: Iași 
Tel/Fax: 0232/232357 e-mail: emoisii@tuiasi.ro. 

1.2 Termen de postare a ofertelor în catalogul SEAP (data și ora): după examinarea ofertelor, la 
solicitarea autorității contractante 

1.3 Depunere oferte: Ofertele semnate si stampilate se transmit pe suport de hârtie la Registratura 
TUIASI până la 08.07.2016, ora 12.00 

2. Obiectul contractului achiziției: 
2.1 Descrierea 
2.1.1 Denumire contract: reactivi, sticlărie de laborator si alte materiale. 
2.1.2 Descrierea produsului ce va fi achiziționat: conform caiet de sarcini. 
2.1.3 Denumirea contractului și locația  lucrării, locul de livrare sau prestare: 

a) Lucrări  ☐ ; 

b) Produse ☒; 

c) Servicii ☐ ; 

Locul de livrare: Facultatea de Inginerie Chimica si Protecția Mediului, Str. Prof.dr. docent Dimitrie 
Mangeron nr. 73, cam. 82 

2.1.4 Durata contractului de achiziție: până la plata acestuia. 
3. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei 

câștigătoare 
Prețul cel mai scăzut 
Ofertantului cu prețul cel mai mic îi va fi solicitată (dacă informațiile nu sunt suficiente la descrierea 
produselor de pe catalogul SEAP) fișe tehnice ale produsului/produselor, cu nume producător, marcă 
necesare verificării îndeplinirii caracteristicilor minime prevăzute în documentația de atribuire. În cazul în 
care nu corespunde cerințelor caietului de sarcini, oferta acestuia va fi considerată neconformă și se va 
solicita ofertă de la următorul ofertant clasat conform prețului. 

4. Prezentarea ofertei 
4.1 Limba de redactare a ofertei:                Limba română 
4.2 Moneda în care este exprimat prețul contractului:               Lei 
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4.3 Perioada minimă de valabilitate a ofertei:    30 zile 
4.4 Modul de prezentare a ofertei (în catalogul SEAP): 

Cerințele impuse în anexă sunt cerințe minime. 
Propunerea financiară se va prezenta în catalogul SEAP pe fiecare poziție în parte.  
 Informații referitoare la termenele de livrare: Livrarea se va face in termen de max. 42 zile (6 
săptămâni) de la comunicarea rezultatului procedurii. 

5. Descrierea obiectului contractului 
Conform caracteristicilor din anexă. 
Termen de plată:  Plata se va face in termen de 30 zile de la recepția calitativa si cantitativa numai in cont 
Trezorerie. 
Prețul contractului nu se actualizează. In conformitate cu art.36, alin (1) lit.e, ofertele care depășesc valoarea 
estimata sunt considerate inacceptabile. 
Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice.  
Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate 
de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea 
tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini, 
ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini atrage 
descalificarea ofertantului. 
NOTA: specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă 
de fabrică sau de comerț, un brevet de invenții, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru 
identificarea cu ușurința 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 mențiunea de « sau 
echivalent ». 
 

CAIET DE SARCINI 
   Nr. 
Crt. 

Cod de clasificare 
C.P.V.*) CCAATTEEGGOORRIIAA  DDEE  PPRROODDUUSSEE//SSEERRVVIICCIIII//LLUUCCRRAARRII  UM Cant 

1.   LOT 1 – reactivi, valoare estimata 5225 lei fara TVA   

2.  33696500-0 
Reactiv Folin Ciocalteu 
10191520 (Fisher) 

ml 500 

3.  33696500-0 Clorura ferica ≥ 98.5%, (Carl Roth 5192.3) kg 1 
4.  33696500-0 Acid cafeic ≥ 98%  (Carl Roth 5869.2; 2*50g) g 100 
5.  33696500-0 Diclormetan (Carl Roth 6053.2) l 2.5 
6.  33696500-0 Extract de carne (Carl Roth X975.2) kg 1 
7.  33696500-0 Trioctilamina (Fisher 10714851; 2*500ml) l 1 
8.  33696500-0 Biotina ≥98.5%, (Carl Roth 3822.1) g 1 
9.  33696500-0 Celulaza (Sigma 22178-25G) g 25 
10.  33696500-0 Acid cafeic, 98%, cod 5869.1 g 10 

11.   
LOT 2 – Materiale, valoare estimată lot 1200 lei, fără 
TVA 

  

12.  33696500-0 
Banda sigilatoare cutii Petri, transparenta, grosime 0.13 mm, 
latime 13mm, lungime 33m, K427.1 CarlRoth 

buc 1 

13.  33793000-5 
Flacoane Erlenmayer gat larg, autoclavabile, gradate, din 
sticla borosilicata, 300ml 

buc 10 

14.  15994200-4 
Hartie de filtru calitativa filtrare rapida, tip 600 
celuloza,greutate 64 g/m2, grosime 0.15 mm. 
cap. de retinere 10-20 µm 

buc 500 

15.  33793000-5 
Cuva spectrofotometru de unica folosinta, PMMA 10 mm 
drum optic, 2,5 ml, cod Y196.1 Carl Roth 

buc 100 

16.  38437100-1 
Varfuri pipete electronice cu volum de 1-0.1ml autoclavabile, 
cod B006.1 

buc 1000 

17.  33696500-0 Hartie indicatoare de pH domeniu 1-14, cod KH69.1 pac 5 
18.  18424000-7 Manusi hipoalergene, nepudrate, XL,  CA54.1 pac 2 

 
Administrator șef FICPM, 

Ing. Eduard Moisii



 

 
 

 


