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INVITAȚIE DE PARTICIPARE
Facultatea de Construcții și Instalații invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea
contractului de achiziție publică pentru “Luxmetru digital”
1. Informații generale
1.1 Achizitor
Denumirea:
Adresa:
Responsabil achiziție:

Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași
Facultatea de Construcții și Instalații
Iași, Str. Prof. dr. doc. D. Mangeron nr. 1
Ing. Cezar Herța
Telefon: 0745867222
Email: cherta@tcm.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 12.02.2018, ora 12:00 și vor
avea codul CPV indicat la punctul 2.3 din Invitația de participare, publicată și pe site-ul
universității www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice.
1.4 Modul de elaborare a ofertei
 Propunerea tehnico-financiară
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta să respecte în totalitate
cerințele prevăzute la punctul 2.3 din Invitația de participare 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 trebuie să îndeplinească în totalitate specificaţiile tehnice
minime obligatorii, după cum au fost acestea stabilite la punctul 2.3.
Prețul va include și transportul la destinația de livrare:
Facultatea de Construcții și Instalații
Iași, Str. Prof. dr. doc. D. Mangeron nr. 1, Imobil R
1.5 Prezentarea ofertei
Limba de redactare a ofertei:
Moneda în care este exprimat prețul contractului:
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:
2. Obiectul contractului
2.1 Tip contract:
Lucrări
☐;
Produse
;
Servicii
☐;

Română
Lei
30 zile

2.2 Denumire contract: „Luxmetru digital”
2.3 Descrierea contractului:
Nr.
Cod CPV
Produs/Specificații tehnice minimale
Crt.
1 38540000-2 Luxmetru digital 200000 lx. cu USB şi Bluetooth, model C.A 1110
(Chauvin Arnoux)
Specificații tehnice:
Rezoluție:
0,1 lx (de la 0,1 lx la 999,9 lx)
1 lx (de la 1 000 lx la 9 999 lx)
10 lx (de la 10 000 lx la 99,99 klx)
100 lx (de la 100 klx)
Domeniu măsurare intensitate luminoasă: 0.1 lx la 200000 lx
Funcții: Min, Max, Mean și Hold.
Valorile măsurate pot fi memorate manual sau prin programare
Dimensiuni: Lățime: 150 mm, Lungime: 32 mm, Înălțime: 72 mm
Greutate: 345 g
Calibrat conform standard de fabricație
Interfețe:
Bluetooth
USB
Software: Data Logger Transfer (afișare pe PC a datelor de măsurare
curente și stocate, configurare dispozitiv, generare rapoarte).
Manual de utilizare.
Conținut colet:
Luxmetru digital cu USB si Bluetooth
Geantă de transport
3 baterii alcaline AA 1.5 V
Cablu USB
Ghid rapid de utilizare
Termen de garantie: minim 18 luni

UM
buc

Cantitate
1

Calitatea produselor solicitate reprezintă cerințe minimale, operatorii economici pot depune oferte cu
produse echivalente care să satisfacă aceste condiții („sau echivalent”).
2.4 Termen de livrare: 10 zile de la data semnării contractului de către ambele părți
2.5 Sursa de finanțare: Finanțarea de bază – Facultatea de Construcții și Instalații
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. 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 contractului de achiziție, facturii fiscale 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. Cezar Herța

