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INVITAȚIE DE PARTICIPARE

1.
1.1

1.2
1.3

1.4

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ,,Cristofor Simionescu" invită operatorii economici interesați
să depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică :
“ Birotica proiect KA205 " – FICPM, invitația nr. ………../21.11.2018 , Cod CPV : 30192000-1
Informații generale
Achizitor
Denumirea:
Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași
Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului,,Cristofor Simionescu"
Adresa:
Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 73, 700050
Responsabil achiziție: ing. Elisabeta Hultuană
Telefon: 0232-278683 int. 2282
Email: elisabeta.hultuana@tuiasi.ro
Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice
Depunerea ofertelor
Ofertele se vor publica pe site-ul http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub până la data de 26.11.2018,ora 1000
Acestea vor avea denumirea “Birotica proiect KA205 " – FICPM, Cod CPV : 30192000-1
În catalogul de produse din SICAP se va introduce denumirea serviciului ofertat cu extensia – FICPM, și codul
CPV așa cum este scris în invitația de participare.
Având în vedere că rezultatul căutarilor în SICAP nu redă întotdeauna toți operatorii participanți este bine să
se prenotifice participarea la procedură.
Ofertanții interesați vor transmite oferta tehnico-economică detaliată și pe adresa de email
elisabeta.hultuana@tuiasi.ro, până la data de 26.11.2018,ora 1000.
Oferta financiară va exprima prețul în lei, exclusiv TVA, pentru toate produsele din prezenta invitație, care
constituite un singur lot denumit,, Birotica proiect KA205 " – FICPM, Cod CPV : 30192000-1
Pretul va include si transportul la sediu autorității contractante.
Autoritatea contractantă va achizitiona 1 pachet.
Atentie! Ofertele care nu respectă aceste cerințe (de a fi postate în SICAP, cu denumirea și codul CPV solicitate în
prezenta invitație și nu au fost trimise pe email în termenul solicitat) riscă să nu fie luate în considerare.
Modul de elaborare a ofertei
Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele/serviciile/lucrările din caietul de sarcini. Dacă sunt
împărțite în 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 in caietul de sarcini.
Propunerea tehnico-financiară
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerințele prevazute în
prezenta invitație și să furnizeze toate informațiile 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 prezenta invitație.

1.5 Prezentarea ofertei
Limba de redactare a ofertei:
Română
Moneda în care este exprimat prețul contractului:
Lei
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:
30 zile
1.6 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/caietul de sarcini
23.11.2018 , ora 15ºº
2. Obiectul contractului
2.1 Tip contract:
Lucrări ☐;
Produse☒;
Servicii☐;
2.2 Denumire contract:
,, Birotica proiect KA205 " – FICPM, invitația nr. ………../21.11.2018 , Cod CPV : 30192000-1
2.3 Descrierea contractului
Lot unic : ,, Birotica proiect KA205 " – FICPM, Cod CPV : 30192000-1
Nr.
crt
1.

Cod CPV
30197643-5

2.

Denumire produs

U.M

Cant

Caracteristici tehnice

HARTIE COPIATOR A4,
500 coli/top
Cod produs: HCA4MAS

top

40

HARTIE COPIATOR A4
clasa C, 80gr/mp, 106 grosime, 104,4% grad de
alb, 4,3% umiditate, 92,81% opacitate de
tiparire, 11,8% cenusa, pentru folosirea in toate
imprimantele laser alb-negru, dar si in cele
color sau in copiatoarele din birou

30197643-5

CARTON A4 160gr/mp,
250 coli/top
Cod produs: IQSELA4160

top

5

CARTON A4 ,160gr/mp, pentru listari laser
color, clasa A+.

3.

30125100-2

CANON LASER EP27 BLACK –
2500 pagini ,produs OEM,
Cod produs: CANON-EP-27

buc

2

Cartuş toner copiator:CANON LASER EP27
BLACK, pentru – 2500 pagini pentru
imprimantă CANON MF3220, produs OEM

4.

30125100-2

CANON INK CL546XL COLOR
– 300 pagini
Cod produs: CAINK-CL546XL

buc

2

Cartuş toner copiator:CANON INK CL546XL
COLOR – 300 pagini, pentru imprimantă
CANON PIXMA MG-2550s

5.

39264000-0

FOLIE DOCUMENTE A4 100
buc/set
Cod produs: FDA4NK4830

set

20

Folie protecţie documente:
FOLIE DOCUMENTE A4
- cu deschidere sus, suprafata: coaja de
portocala, cu 11 perforatii standard pentru
indosariere in biblioraft sau caiet mecanic,
utilizate pentru protejarea documentelor

6.

22852000-7

DOSAR PLASTIC Std,
2 perforaţii
Cod produs: DPLNK

buc

100

Dosare plastic:
DOSAR PLASTIC cu 2perforaţii,format
A4, din polipropilena (PP), cu alonja in interior
pentru indosarierea documentelor, capacitate de
indosariere 180 coli A4, eticheta
interschimbabila, perforatii exterioare pentru
arhivare in bibliorafturi, coperta fata
transparenta, coperta spate colorata, pentru
pastrarea, arhivarea, transportul documentelor
Culori:
roz (25 buc),
verde deschis (25 buc),
mov (25 buc),
purpuriu (25 buc)

7.

30197210-1

Bibliorafturi:BIBLIORAFT
PLASTIFIAT cotor 75 mm
Cod produs: BIBPP8

buc

20

Bibliorafturi:BIBLIORAFT PLASTIFIAT
cotor 75 mm, din carton de 2,0 mm, coperta
exterioara din PVC sau PP, coperta interioara
din hartie satinata GRI deschis, inel rotund,
inele ovale pe coperta superioara, mecanism cu
levier 7,5cm sau 5,5cm, buzunar din plastic

2.4
2.5
2.6

2.7

3.

8.

30192131-8

CREION MECANIC cu mina de
0,7 mm
Cod produs: FC136

buc

10

9.

30192121-5

PIX METALIC
Cod produs: V35

buc

4

10.

30192121-5

PIX PLASTIC
Cod produs: AH505

buc

100

pentru etichete interschimbabile, margine
metalica pentru protectie, utilizat pentru
arhivarea documentelor
Culori: albastru (2 buc), roşu (2 buc), verde (2
buc), galben (2 buc), orange (2 buc), violet (2
buc), roz (2 buc), fuchsia (2 buc), bordeaux (2
buc), turcoaz (2 buc
Creioane cu mină reîncărcabilă /creioane
mecanice:
CREION MECANIC de 0,7 mm, corp din
plastic, accesorii metalice, grosimi ale minei:,
0,7mm pentru scris si desen, varful retractabil
in interior va permite purtarea creionului in
buzunar in conditii de deplina siguranta,
grosimea liniei evidentiata de culoarea
butonului, radiera de calitate si 3 mine tip HB
PIX METALIC, corp metalic inox cu accesorii
aurii, cu mecanism, mina tip Parker, culoare
scriere: ALBASTRU
PIX PLASTIC, cu mina de 0,7mm, cu
mecanism, corp din plastic mat colorat
MIXAT, GRIP de prindere, culoare scriere:
ALBASTRU

Notă: specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de
fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea
cu ușurință a tipului de produs și 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".
Valoarea estimativă a contractului:
2.039 lei (fără T.V.A.)
Termen de prestare/execuție
Maxim 7 zile de la transmiterea comenzii.
Sursa/Surse de finanțare:
Proiect Erasmus+,“Mobile youth peer mentoring application to facilitate distance mentoring guidance for youth with
disabilities”(MyPeerMentor)Nr. 2017-1-TR01-KA205-039752
Locația
lucrărilor,
locul
de
livrare
a
produselor
sau
de
prestare
a
serviciilor:
Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ,,Cristofor Simionescu", Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 73,
700050, Iași.
Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică:Achiziție directă
Achizitie 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.
Întocmit,
Administrator Șef Facultate,
Ing. Elisabeta Hultuană

