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INVITAȚIE DE PARTICIPARE
Prin prezenta invităm operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea
contractului de achiziție publică de “consumabile laborator BioTIT “.
1. Informații generale
1.1 Achizitor
Denumirea: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
Adresa: Bd-ul Prof.dr.Dimitrie Mangeron nr.41
Responsabil achiziție:ing. Adrian Grecu
Telefon: 0232/702288
Email: agrecu@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 22.10.2018 ora
10:00 și vor avea codurile CPV din caietul de sarcini publicat pe site-ul universității
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice. Ofertantul, cu care s-a inițiat procedura
de achiziția directă pe seap, va transmite oferta tehnico-economică detaliată la
adresa de e-mail agrecu@tuiasi.ro în termen de maxim 3 zile de la inițierea
procedurii de achiziție directă pe seap.
1.4 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 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.
1.4 Prezentarea ofertei
Limba de redactare a ofertei:
Moneda în care este exprimat prețul contractului:
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:
1.5 Termen limită pentru solicitarea
participare/caietul de sarcini:
19.10.2018, ora 12:00

Română
Lei
30 de zile

clarificărilor

privind

invitația

2. Obiectul contractului - achizitie “consumabile laborator BioTIT”
2.1 Tip contract:
Lucrări ☐;
Produse ☒;
Servicii

☐;

Se va bifa tipul de contract în funcție de specificul achiziției

2.2 Denumire contract: “consumabile laborator BioTIT”
2.3 Descrierea contractului
“consumabile laborator BioTIT” , cod CPV: 14810000-2
Nr.
Crt.
0

Nr.
lot
1

Cod CPV

UM

Cant.
4

1

3
Consumabile laborator BioTIT- lot compus din:
Cub hârtie color
buc

2

Biblioraft colorat

buc

20

3

DVD-uri

buc

50

4

Cartuș Cerneală

buc

8

5

Cartuș Toner

buc

6

6

Trusă filiere - tarozi

buc

1

7

Discuri abrazive

buc

20

8

HDD

buc

2

l

5

9

Lot 1

2

Denumire produs/serviciu/lucrare

14810000-2

Reactivi

5

10

Hârtie Abrazivă

buc

900

11

Pâslă

buc

5

12

Oxid de aluminiu

g

500

13

Halat

buc

5

14

Ochelari de protecție

buc

2

15

Polizor

buc

1

16

Tocător

buc

1

17

Bormașină/ autofiletantă

buc

1

18

Ministrung

buc

1

de

2.4 Valoarea estimativă a contractului:
Lot1 - 15877 lei (fără T.V.A.)
2.5 Termen de livrare/prestare/execuție
Lot1 – 30 zile de semnarea contractului sau comenzii
2.6 Sursa/Surse de finanțare:
Contract de cercetare
2.7 Locația lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor:
Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor, Bd-ul. Prof.dr.D. Mangeron nr. 41
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.

Administrator șef facultate
Ing. Adrian Grecu

Caiet de sarcini
Obiectul contractului este achizitia de “consumabile laborator BioTIT”
Nr.
Crt.
0

Nr.
lot
1

1

Lot 1

Cod CPV
2
14810000-2

Denumire
Specificatii tehnice
Cant.
produs/serviciu/lucrare
3
4
5
Consumabile laborator BioTIT pachet compus din:
Cub hârtie color

5

Biblioraft colorat

20

DVD-uri

50

Cartuș Cerneală

8

Cartuș Toner

6

500 foi
Culori diferite în același pachet
10 cm x 10 cm
Capacitate de îndosariere mare (min. 500 foi)
Culori diferite
Sistem de siguranța - funcțional
4,7 GB
Carcase plastic
2 bucăți negru pentru HP 2575 – cod 339
2 bucăți color pentru HP 2575 – cod 344
2 bucăți negru pentru HP D2460 – cod 21XL
2 bucăți color pentru HP D 2460 – cod 22XL
1 bucată pentru imprimanta HP laserjet P1005
1 bucata pentru imprimanta Xerox 3160
1 bucata pentru imprimanta HP CB543A
1 bucata pentru imprimanta HP CB540A
2 bucăți pentru imprimanta RICOH SP211
Pentru filet metric interior si exterior:
35 de filiere M2 - M18

Trusă filiere - tarozi

1

35 Robinete degrosare M2 - M18
35 Robinete bottom M2 - M18
2 varfuri M2 - M12, M6 - M18

Discuri abrazive

20

HDD

2

Reactivi

5

Hârtie Abrazivă

Pâslă
Oxid de aluminiu

900

5
500

Halat

5

Ochelari de protecție

2

Polizor

1

Tocător

1

Pentru tăiere
10 bucăți - diametrul 125 mm
10 bucăți – diametrul 250 mm
2 bucăți – HDD extern
Capacitate 2TB
Cabluri de transfer date
2 litri HNO3
1 litru HCl
2 litri HF
Hârtie abrazivă – granulație 180 sau 250
Hârtie abraziva – granulație 400, Hârtie
abraziva – granulație 600, Hârtie abraziva –
granulație 800, Hârtie abraziva – granulație
1000, Hârtie abraziva – granulație 1200 sau
1500
5 bucăți pentru finisare intermediară – aliaje
feroase și neferoase
Recipient 500 grame
0,1 microni
Pentru șlefuire probe metalografice
Diverse mărimi
Culoare verde/bleumarin
1 pereche pentru sudură electrică
1 pereche pentru protecție în timpul operațiilor
de polizare / planare a probelor
Cu bandă abrazivă și disc, Alimentare 220V,
Ecrane de protecție a operatorului, Sistem de
fixare la bancul de lucru
Randament de 5 -10 coli hârtie/trecere,
alimentare 220V, cutie pentru deșeuri
detașabilă, pentru o gama variata de
documente precum CD, DVD, Blu-ray-uri,

Bormașină/ autofiletantă

Ministrung

1

1

banda magnetica, carduri si cartele de plastic,
carduri cu CIP si hartie.
Masina de gaurit si insurubat cu acumulator,
Bosch Professional, GSR 180-Li, 18V, 2 x 1.5
Ah, 54Nm
Strung pentru metale CQ9318 Mini
Strung ușor ideal pentru prelucrarea operativă
a pieselor mici. Este prevăzut cu reglarea
continuă a rotațiilor în două domenii de turații,
cu avans longitudinal automat, rotire spre
stânga și dreapta. Firească este și posibilitatea
selectării avansului pentru fileturile M și W. Din
echipamentul mașinii face marte universala cu
3 bacuri, vârful rotativ, vârful fix, 3 chei imbus,
bacuri pentru prindere interioară a piesei,
manivela. Transmisie cu roți metalice.

Produsele se vor livra in termen de 30 zile de la semnarea contractului, la adresa
beneficiarului, Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor Bd-ul Prof.dr. Dimitrie
Mangeron nr. 41.

