Nr.21083/19.10.2020

Aprobat
Decan FICPM,
Prof. dr. ing. Teodor Măluțan
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 :
“Birotica contract PD14"– FICPM, invitația nr.21083/19.10.2020, CPV 30192000-1
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 23.10.2020, ora 1000.
Acestea vor avea denumirea :“ Birotica contract PD14"– FICPM, CPV 30192000-1
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,
sau la registratura TUIASI, până la data 23.10.2020, ora 1000.
Oferta financiară va exprima prețul în lei, exclusiv TVA, pentru furnizarea tuturor produselor descries
în prezenta invitație de participare, care constituie un singur lot. Pretul va include si transportul la sediu
autorității contractante.
Autoritatea contractantă va achizitiona un pachet, format din toate produsele enumerate în invitație.
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
22.10..2020 , ora 12ºº.
2. Obiectul contractului
2.1 Tip contract:
Lucrări ☐;
Produse ☒;
Servicii ☐;

2.2 Denumire contract:
“Birotica contract PD14"– FICPM, invitația nr. 21083/19.10.2020, CPV 30192000-1
Descrierea contractului
Lot unic :“ Birotica contract PD14"– FICPM, CPV : 30192000-1
Nr.
crt

Cod CPV

Denumire produs,Specificații tehnice minime

1.

30199230-1

Plic TC4,229*324mm, SILICONIC, burduf 40mm,
clapa dreapta pe latura scurta, hartie de 120gr/mp, 250buc/cutie, pretabile si la
listari ink-jet, laser, la copiator si tipar offset
Cod produs: SHA80000
Plic Perna Aer Siliconic
plic perna aer siliconic K20, 370*480 / 350*470 mm, ALB, clapa dreapta pe
latura scurta, hartie de 80gr/mp
Cod produs: SHA1098480
Agrafe Birou Color 50mm
agrafe birou color – 50mm, din metal imbracat in plastic colorat,
100 buc in cutie din carton
Cod produs: 5542
MIX BOX Office Products – 153 accesorii de birou/set
contine: pioneze panou pluta cu cap plastic (20 buc.), clip metalic 26 mm (25
buc.), clip colorat 26 mm (70 buc.), pioneze metalice (35 mm), clip hartie 19
mm (3 buc.)
Cod produs: OF-18301139-99
BURETIERA CU BILA DELI 90 mm
buretiera ideala pentru numarat bani sau documente.Diametru: 90mm. Culori
asortate: negru, transparent, ambalare la blister
Cod produs: DLE9109
Ascutitoare Plastic Simpla+Radiera Milan
corp din plastic, lama din otel, rezervor pentru deseuri, culori diverse
Cod produs: 4701116
CAPSE nr. 10
1000 buc/cutie de carton, confectionate din metal zincat, pentru orice tip de
capsatoare, pentru capsarea documentelor de dimensiuni obisnuite
Cod produs: MS0140
EVIDENTIATOR FABER-CASTELL 1548, set 4
4 culori intense: GALBEN, ROZ, ALBASTRU si VERDE, posibilitate de
reumplere, cerneala pe baza de apa, ideal pentru toate tipurile de hartie,
grosimea liniei de 5,2 sau 1 mm, cu un design atractiv, utilizat pentru
evidentierea textelor importante, cerneala este fluorescenta si densa nu sterge
sau decoloreaza mesajul original. Marcarea este invizibila la copiere fara ca
mesajele sa fie distruse sau umbrite, scriere performanta si perfect controlata,
fara scurgeri sau intreruperi, datorita regulatorului de cerneala inclus
Cod produs: FC154804
ROLLER HERLITZ MY-PEN, cu capac
corp din plastic, cu capac, cu GRIP ergonomic, pentru dreptaci si stangaci, cu
capac, cu GRIP ergonomic, pentru dreptaci si stangaci, design modern si atractiv
Cod produs: 112258
Notite Adezive „Hensa”
Bloc notite adezive, cu rigla, coperta din hartie. 50 de notite mici si 125 de notite
mari, dimensiune produs, 60×160×5 mm, detalii imprimare, P1 (2C, 60×20 mm)
Cod produs: AP791750
FOLIE DOCUMENTE A5 HERLITZ, set 10 buc
set 10, cu deschidere sus, suprafata: coaja de portocala, cu 11 perforatii standard
pentru indosariere in biblioraft sau caiet mecanic, frecvent utilizate pentru
protejarea documentelor, fara a fi necesara perforarea acestora.
Cod produs: AP791750
Hartie copiator A4 Maestro Extraa
clasa A, 80,00gr/mp, grosime: 106mic, >100% grad de alb, 3,8% umiditate,
90,00% opacitate de tiparire, 13,4% cenusa, 500 coli/top, in ambalaj din hartie
lucioasa tiparita in policromie, are un raport bun pret / calitate pentru lucrari de
birou de fiecare zi. Gama MAESTRO a devenit de-a lungul mai multor ani o
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hartie multifunctionala de birou. Este gama ideala pentru folosirea zilnica in
birou. Aceasta este recomandata pentru folosirea in toate imprimantele laser albnegru, dar si in cele color sau in copiatoarele din birou. Poate fi folosita cu
rezultate foarte bune si in procedeele pre-press.
Cod produs: HCA4ME
Suport Ergonomic Pentru Picioare
ajustare a pozitiei pe 2 niveluri, platforma imbunatateste
circulatia sangelui, suprafata texturata permite masarea
picioarelor
Cod produs: FE4812170

buc

1

Pachet Masca De Protectie Faciala
pachet masca de protectie faciala cu insertie metalica, 3 straturi, cutie de 50 buc
Masca medicala tip 1, conform standardului SR EN 14683, asigura o protectie
eficienta impotriva tranferului de microorganisme si bacterii si pentru utilizarea
generala de catre persoanele expuse la particule de praf sau alergeni. Masca
faciala de uz medical tip 1 cu elastic este confectionata din polipropilena
netesuta, in 3 straturi, confortabila, moale, respirabila si prietenoasa cu pielea.
Cele 3 pliuri asigura o desfasurare sufiicienta pentru a acoperi nasul, gura si
barbia pentru o pretectie completa. Se aplica oricarei situatii: consult medical,
stomatologie, protectie conform distantarii sociale, constructii, gradinarit,
pictura, gradinarit, protectie alergeni. Produsul vine ambalat in cutie de 50 de
buc., fiecare masca avand dimensiunile de 95×175 mm
cut
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Specificatii tehnice:
BFE > 95%
Clema de nas din aluminiu maleabila
Material neted, prietenos cu pielea
3 straturi
3 pliuri
Culoare: albastru,
Performanta filtrului conform EN 14683+AC:2019 (tipul I)
Benzi elastice acoperite cu bumbac
Utilizare: de unica folosinta
Cod produs: SHAPACH782
15. 18141000-9 Manusi Latex Pudrate Mercador 100 buc/cutie,
Manusi de examinare din latex SANTEX, nesterile, de uz general, pentru o
singura utilizare, sunt ideale pentru orice fel de examinare medicala.
Caracteristici:
– sunt fabricate din latex natural de calitate ridicata, pudrate in interior cu talc
– ofera o buna sensibilitate tactila.
cut
1
– ambidextre, moi
– protejeaza de substante nedorite sau periculoase
– se imbraca usor si nu aluneca
– ofera un comfort superior si o senzatie naturala
– manseta cu bordura face imbracarea usoara
Cod produs: SHA12413
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:
737,00 lei (fără T.V.A.)
2.4. Termen de prestare/execuție
Produsele vor fi livrate în maxim 20 de la data transmiterii contractului sau comenzii.
2.4 Sursa/Surse de finanțare:
Contract 269PED/2020
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.

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.
3.

Întocmit,
Administrator Șef Facultate,
ing. Elisabeta Hultuană

