UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI
Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului ,,Cristofor Simionescu”
Nr. 4244/18.02.2020

Aprobat
Decan FICPM,
Prof. dr. ing. Nicolae Hurduc

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ,,Cristofor Simionescu" invită operatorii economici
interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică :
“Consumabile birou TC "– FICPM, invitația nr. 4244/18.02.2020
Informații generale
1.1 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
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 http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub până la data de 24.02.2020, ora 1100.
Acestea vor avea denumirea :“ Consumabile birou TC "– FICPM
Lot 1 :“ Consumabile birou TC "– FICPM, CPV : 30192000-1
Lot 2 : “ Consumabile birou TC "– FICPM, CPV : 30192000-1
Lot 3 :“ Consumabile birou TC "– FICPM, CPV : 19640000-4
În catalogul de produse din SICAP se va introduce denumirea produsului, serviciului ofertat cu extensia – FICPM, și
codul CPV așa cum este scris în invitația de participare.Ofertanții interesați vor transmite oferta tehnico-economică
detaliată și pe adresa de email elisabeta.hultuana@tuiasi.ro, până la data 24.02.2020, ora 1100.
Oferta financiară va exprima prețul în lei, exclusiv TVA, pentru fiecare lot din prezenta invitație. Un
ofertant poate depune oferte separate pentru oricare din loturile, din prezenta invitație. Pretul va include si
transportul la sediu autorității contractante.Autoritatea contractantă va achizitiona 3 loturi.
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.
1.4 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. Oferta va fi însoțită de fișe tehnice, cataloage, orice alte documente care să demonstreze conformitatea
cerințelor tehnice din 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
21.02.2020 , ora 12ºº.
2. Obiectul contractului
2.1 Tip contract:
Lucrări ☐;
Produse ☒;
Servicii ☐;
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2.2 Denumire contract:
“ Consumabile birou TC "– FICPM, invitația nr. 4244/18.02.2020
Descrierea contractului
Lot 1 :“ Consumabile birou TC "– FICPM, CPV : 30192000-1
Nr.
crt
1.

Cod CPV

Denumire produs,Specificașii tehnice minime

U.M

Cant

22852000-7

buc

100

2.

22852000-7

buc

100

3.

30197110-0

cutie

20

4.

30197220-4

cutie

20

5.

30192123-9

set

6

6.

30192132-5

set

6

7.

30192132-5

set

6

8.

44424200-0

buc

11

9.

30197210-1

buc

10

10.

30199600-6

DOSAR PLASTIC Std, 2 perforatii, bleumarin
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
Cod SKU: DPLNK sau echivalent
DOSAR PLASTIC Std, 2 perforatii, albastru închis,
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
cod SKU: DPLNK sau echivalent
CAPSE 24/6, 1000 buc/cutie de carton, confectionate din metal zincat, pentru orice tip
de capsatoare, pentru capsarea documentelor de dimensiuni obisnuite,
cod SKU: 8760514 sau echivalent
AGRAFE BIROU COLOR – 33mm, cutie 100 bucati,
agrafe colorate, din metal. 33 mm, 100 buc/cutie
cod SKU: DLE39716 sau echivalent
EVIDENTIATOR, set 4
textmarker util pentru evidentierea textului hartie, fotocopii si printuri, cerneala nu
pateaza si nu este toxica, varf lat, protejat de un capac cu clip, grosimea liniei de scriere:
1-5 mm, lungimea liniei de scriere: 250 m, ambalare: 4 buc./punga, culori asortate,
diferite
cod SKU: OF-17055214-99 sau echivalent
REZERVA CREION MECANIC ROTRING 0.5mm,
ambalare: 12 mine/cutie, grosim6: 0,5mm, duritate: HB, fabricate din grafit pe baza de
polimer dupa o reteta speciala pentru a oferi o rezistenta deosebita la rupere
cod SKU: RO505 sau echivalent
REZERVA CREION MECANIC ROTRING 0.7mm
ambalare: 12 mine/cutie, grosim6: 0,7 mm, duritate: HB, fabricate din grafit pe baza de
polimer dupa o reteta speciala pentru a oferi o rezistenta deosebita la rupere
cod SKU: RO505 sau echivalent
BANDA ADEZIVA 19mm*33m
transparenta, confectionata din polipropilen acrylic, nu se ingalbeneste cu trecerea
timpului. ideala pentru lipit, reparat, intarit
SKU: BDAD19*33 sau echivalent
BIBLIORAFT PLASTIFIAT ,cotor 50mm. albastru,
din carton 2,0 mm grosime, coperta exterioara din PVC sau PP, coperta interioara din
hartie satinata, inel rotund, inele ovale pe coperta superioara, mecanism cu levier 7,5cm
sau 5,5cm, buzunar din plastic pentru etichete interschimbabile, margine metalica pentru
protectie, utilizat pentru arhivarea documentelor, dimensiuni (mm): 318*285*80
cod SKU: BIBPP5 sau echivalent
SEPARATOR PLASTIC COLOR – numeric 1-12,
format A4, din polipropilena (PP) color de 120mic, culori asortate, cu 11 perforatii pe
partea stanga pentru indosariere, fiecare fila are aceeasi culoare pe intreaga suprafata,
ideale pentru separarea documentelor in biblioraft
cod SKU: OP-412 ZA MC sau echivalent

set

11

Lot 2 :“ Consumabile birou TC "– FICPM, CPV : 30192000-1
Nr.
crt
1.

Cod CPV

Denumire produs,Specificașii tehnice minime

U.M

Cant

39514300-1

rolă

20

2.

30199000-0

PROSOP HARTIE ROLA, 2 straturi, 550 foi, 810gr, 115ml
2 straturi, pura celuloza. Pentru o stergere igienica , moi, absorbante, rezistente la rupere,
in rulouri
Cod SKU: 060943 sau echivalent
SPIRALA INDOSARIERE din plastic 10mm, 100buc/cutie, NEGRU
din plastic flexibil, lungime de 30cm, pentru indosarierea a 1-65coli de 70-80gr/mp,
cod SKU: OP-IB10 sau echivalent

cutie

1
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3.

30199000-0

4.

30199000-0

5.

30192125-3

SPIRALA INDOSARIERE din plastic 8mm,100buc/cutie, NEGRU
din plastic flexibil, lungime de 30cm, pentru indosarierea a 1-45coli de 70-80gr/mp,
cod SKU: OP-IB08 sau echivalent
SPIRALA INDOSARIERE din plastic 14mm,100buc/cutie, NEGRU
din plastic flexibil, lungime de 30cm, pentru indosarierea a 1-125coli de 70-80gr/mp
cod SKU: OP-IB14sau echivalent
MARKER PERMANENT 1,00mm, culoare: negru
varf rotund, de 2mm, scriere de 1mm, , corp din plastic, capac si extremitati in culoarea
scrierii, cerneala permanenta pe baza de alcool, cu uscare rapida, rezistenta la apa si
lumina, pentru scris pe metal, sticla, plastic, hartie, lemn, etc, cu uscare rapida, rezistenta
la apa si lumina, pentru scris pe metal, sticla, plastic, hartie, lemn
cod SKU: CE2536 sau echivalent

cutie

1

cutie

1

buc

10

U.M

Cant

rolă

35

Lot 3 :“ Consumabile birou TC "– FICPM, CPV : 30192000-1
Nr.
crt
1.

Cod CPV
19640000-4

Denumire produs,Specificașii tehnice minime
SACI MENAJERI 35L, 15buc/rola.
construiti special pentru pubela, sunt confectionati dintr-un material foarte rezistent si
anume folie de polietilena de inalta densitate, pentru o rezistenta foarte mare impotriva
ruperii, material: HDPE (polietilena de inalta densitate), dimensiune: 50 x 70 cm
cod SKU: SAN-006522 sau echivalent

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".
2.3 Valoarea estimativă a contractului:
Lot 1 370,00 lei (fără T.V.A.)
Lot 2 278,00 lei (fără T.V.A.)
Lot 3 105,00 lei (fără T.V.A.)
2.4. Termen de prestare/execuție
Produsele vor fi livrate în maxim 30 zile de la data transmiterii contractului sau comenzii.
2.4 Sursa/Surse de finanțare:
Coamnda 323 din 2016,2806/17.02.2017, 624 din 2016.
2.5 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.
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.

Întocmit,
Administrator Șef Facultate,
Ing. Elisabeta Hultuană

