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Conf.dr.ing. Mariana Ursache

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași - Facultatea de Textile Pielărie și
Management Industrial invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea
contractului de achiziție publică „Aparatură laborator aferentă Proiect AromaTex”.
1. Informații generale
1.1 Achizitor
Denumirea:

Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași
Facultatea de Textile Pielărie și Management Industrial
Adresa: Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 29, Iași
Responsabil achiziție: Ing. Dumitru Mihăescu
Telefon: 0232701209
Email: dam@tex.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 exclusiv pe site-ul www.e-licitatie.ro până pe data de
16.10.2018 ora 1100 și vor avea denumirea si codurile CPV precizate la punctul 2.3.
Ofertele care nu au aceasta denumire risca sa nu fie luate in considerare. Autoritatea
contracantă va demara achiziția în data de 16.10.2018 ora 1200. Ofertele care nu vor putea
fi vizualizate la aceasta data nu vor fi luate in considerare.
 Ofertanții vor publica pretul pe bucata.
 Ofertele transmise doar pe e-mail nu vor fi luate in considerare. Ofertantul, cu care s-a
inițiat procedura de achiziție directă pe seap, va transmite oferta tehnico-economică
detaliată la adresa de e-mail: dam@tex.tuiasi.ro în termen de maxim 2 zile de la inițierea
procedurii de achiziție directă pe seap – daca este cazul.
1.4 Modul de elaborare a ofertei
 Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele din lot. Sunt 5 loturi.
 Propunerea tehnico-financiară
 Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta sa respecte în
totalitate cerințele prevazute la punctul 2.3 si sa furnizeze toate informatiile solicitate cu
privire la preț, producator, model, precum şi la alte condiții financiare şi comerciale
legate de obiectul contractului de achiziție publică. Ofertantul va specifica în mod
obligatoriu garantia tehnica si termenul de livrare.
1.4 Prezentarea ofertei
Limba de redactare a ofertei:
Moneda în care este exprimat prețul contractului:
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:

Română
Lei
30.11.2018
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1.5 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/caietul de
sarcini:
15/10/2018, ora: 1000
2. Obiectul contractului
2.1 Tip contract:
Lucrări
☐;
Produse ;
Servicii
☐;
2.2 Denumire contract:
Aparatura laborator aferenta Proiect AromaTex.
2.3 Descrierea contractului
Nr.
Crt.

Nr. lot

Cod CPV

1

Lot 1

38510000-3

2

Lot 2

38436400-4

Denumire produs/caracteristici
Microscop digital cu ecran LCD Touch
Bresser 5201010
Putere de marire: 40-1400x
Tip constructiv: LCD
Tip iluminare: directa si incidenta
Ecran: LCD touch-screen
Rezolutie senzor: 3648 x 2048 pixeli
Rezolutie video: 640 x 360 pixeli
Senzor: CMOS 5 MP
Slot card: SD, SDHC pana la 32 GB
Port USB
Iesire AV
Obiective: 4x/10x/40x
Filtre de culoare
Format imagine: JPG
Format video: AVI
Sistem operare compatibil: Windows XP,
Vista, Windows 7, Windows 8
Greutate: maxim 1.5 kg
Se va livra: Microscop digital cu ecran
LCD TOUCH Bresser 5201010; Obiective
4x, 10x, 40x; Filtre de culoare; Adaptor
AC; Ustensile pentru microscop; Creveti
cuibar, drojdie, guma, sare de mare, oua
creveti; Cuie cu 5 preparate, 10 lame. 20
lamele; Husa protectie; Manual de
utilizare
Garantie minim 12 luni
Agitator magnetic Nahita 690/1, cod
AL-AG02
Agitator magnetic cu incalzire. Sa poata fi
folosit la amestecarea tuturor tipurilor de
solutii cu volumul de pana la 2000 ml si in
care se poate introduce un magnet pentru
agitare.

Cant

Valoarea
estimativă a
contractului
Lei fara TVA

Termen de
livrare si
punere in
functiune

1 buc

1.055,00

30.11.2018

1 buc

760,00

30.11.2018
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3

Lot 3

38436400-4

4

Lot 4

38436400-4

5

Lot 5

38437000-7

Realizat din metal, acoperit cu vopsea
epoxidica pentru rezistenta chimica, plita
de incalzire este din aluminiu galvanizat,
rezistent la coroziune.
Sa prevazut cu intrerupator on/off, panoul
frontal sa prezinte butoane pentru reglarea
temperaturii si a vitezei si doua leduri
(care indica starea de functionare si
incalzire).
Agitatorul sa fie echipat cu tija si clema
pentru a sustine un termometru sau
electrod de pH.
SE va livra cu magnet 8/28 mm invelit in
teflon.
Caracteristici tehnice:
Volum agitat: 50 - 2000 ml
Viteza de agitare: 100 – 2000 rpm
Temperatura maxima: 180° C
Dimensiuni plita 120 x 120 mm
Putere consumata: 550W
Greutate : 2 kg
Garantie minim 12 luni
Agitator magnetic digital cu incalzire
MSH20D, cod AL-AG21
Dimensiuni plita 180x180 mm
Plita aluminiu cu invelis exern ceramica,
rezistenta la acizi
Volum maxim agitat 20 litri
Viteza de agitare reglabila 80-1500 rpm
Reglarea vitezei de agitare in trepte de 5
rpm
Afisaj LCD afiseaza temperatura setata cat
si cea citita
Temperatura maxima in plita 380 grd C
Setarea temperaturii in trepte de 0,5 ˚C,
rezolutia de afisare a temperaturii citite
0,1˚C, precizie ±0,3˚C
Timer 99 ore 59 min
Alarma la terminarea timpului de lucru, la
mesaje de eroare
Protectie la supraincalzire
Putere 600W
Alimentare 230V
Se va livra cu tija suport pentru senzor de
temperatura, senzor de temperatura Pt100
si magnet de agitare 6x30 mm
Garantie minim 12 luni
Agitator magnetic Nahita 689_1, cod
AL-AG10
Volum maxim agitat 1 litru (ref. apa)
Viteza agitare 200-1000 rpm
Alimentare 220 V
Se va livra complet cu 2 palete de agitare
30 mm si 10 mm, stativ cu diametrul bazei
120 mm si clema de fixare
Micropipeta automata volum variabil
2000-10000 µl, cod SL-1006
Complet autoclavabila, greutate redusă şi

1 buc

1.935,00

30.11.2018

1 buc

1.475,00

30.11.2018

1 buc

385,00

30.11.2018
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utilizare usoara
Realizata cu materiale speciale ce ofera
protecţie împotriva coroziunii chimice şi
fizice
Manerul sa fie acoperit cu un strat de
elastomer termoplastic pentru a preveni
transferul de căldură de la utilizator la
pipeta, precizie şi în timpul utilizării
continue
Afisajul volumului sa fie vizibil în timpul
pipetarii
Se se poata curata usor, sa se poata
reparara si calibra fără unelte speciale
Conul pipetei sa se potriveasca cu varfuri
de la diversi producatori
Pachetul va include certificat de calitate
individuala (QC) şi de calibrare în
conformitate cu ISO8655-6
VOLUM: variabil
NUMAR CANALE: monocanal

2.4 Sursa de finanțare:
Proiect COFUND-MANUNET III - AromaTex
2.5 Locul de livrare a produselor:
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași – Facultatea de Textile Pielărie și Management
Industrial, Str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 29, Corp TEX1.
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. Garanția de bună execuție – 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.

Responsabil P2 proiect COFUND-MANUNET III - AromaTex,

Administrator sef TPMI,

S.l.dr.ing. Angela Danila

Ing. Dumitru Mihaescu
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