Nr.21087/19.10.2020

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 37PCCDI "– FICPM, invitația nr.21087/19.10.2020, 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 1100.
Acestea vor avea denumirea : “Birotica, contract 37PCCDI – 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 1100.
Oferta financiară va exprima prețul în lei, exclusiv TVA,pentru toate produsele din prezenta invitație de
participare și 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 37PCCDI – FICPM ", invitația nr.21087/19.10.2020, CPV 30192000-1
Descrierea contractului
Lot unic :“ Birotica, contract 37PCCDI – FICPM, CPV : 30192000-1
Nr.
crt

Cod CPV

Specificații tehnice minime

1.

39292400-9

Roller 0.7 mm PILOT FriXion Ball
Pix cu radiera PILOT FriXion Ball 0.7 mm
Pix cu cerneala/pasta care se sterge,Prevazut cu capac,Grosime scriere: 0.7 mm
COD PRODUS: 302021638 sau echivalent
(2 buc albrastru, 2 buc rosii, 2 buc verde)
Creion mecanic 0,7mm ROTRING Tikky,
Corp din plastic ABS lacuit in diverse culori
Grip ergonomic din cauciuc natural pentru o pozitie confortabila in mana
utilizatorului
Clips si accesorii metalice cromate
Varf din otel inox calibrat pentru mine de 0,7 mm
Mandrina de prindere mina patentata, din alama, ce asigura o prindere ferma dar
elastica a minei
Radiera inter-schimbabila sub butonul de avans Tip creion:Mecanic
Cu guma de sters
COD PRODUS: 306011454 SAU ECHIVALENT
(verde neon, portocaliu,negru mov, )
Mine creion HB 0,7 mm ROTRING, 12 buc./set
Mina din grafit pe baza de polimer cu rezistenta mare la rupere.

2.

39292400-9

3.

30192132-5

4.

30192132-5

5.

22830000-7

6.

7.

8.

9.

22830000-7

30199500-5

39292400-9

39292400-9

Mina creion mecanic HB Rotring 0.5 mm, 12 buc./set
Mina din grafit pe baza de polimer cu rezistenta mare la rupere.
Caiet cu spirala A4, 80 file tip HERLITZ Smiley World,
Caiet cu spirala metalica,Coperta carton color, lucioasa, motiv Smiley
Format: A4 (220x296 mm), liniatura matematica
COD PRODUS: 330051103 sau echivalent
Caiet cu spirala A5, 120 file, 4 separatoare, DACO,
Format: A5 (148x209 mm), Cu 4 separatoare, margine color
Caiet A5 cu spira plastic
Material coperta: plastic rezistent, flexibil (PP)
Numar de file: 120 de 70 g
Hartie alba din celuloza
Spira: plastic transparent, flexibil
Cuprinde 4 sectiuni cu separatoare din carton alb cu margine colorata
Liniatura: matematica (60 file) si dictando 60 file
COD PRODUS: 309020954 sau ehivalent
Mapa plastic Jumbo, cu elastic, LEITZ Style, Capacitate: 250 coli A4
Culori: negru satin, albastru titan, fistic, grena, alb arctic
Design: in doua culori, culoare mai inchisa in exterior si mai deschisa in interior
Sistem de inchidere: elastic pentru siguranta documentelor
Ideala pentru depozitarea si transportul unor documente de dimensiuni mari
Material: polipropilena
Latime cotor: 37 mm
Eticheta: da, pe cotor
Capacitate: 250 coli A4
Dimensiuni mapa: 37 x 330 x 250 mm
COD PRODUS: 212101519 sau echivalent
Pix cu mecanism Grip X7 FABER-CASTELL,
Grosime varf: 0.7 mm, albastru,
Are mecanism si forma ergonomica triunghiulara
Un corp de culoare semi-transparenta in culoarea minei
Grosime varf: 0.7 mm
COD PRODUS: 301130074 sau echivalent
Pix cu gel 0.7 mm, 6 culori/set FABER-CASTELL True Gel,
Corp transparent din plastic, con metalic, varf de 0.7 mm
Clema capac in culoarea scrierii
Ambalare: 6 culori/set

U.M

Cant

buc

6

buc

10

set

5

set

5

buc

5

buc

5

buc

2

buc

10

set

3

Culori scriere: bleu, verde, verde deschis, portocaliu, mov, roz
COD PRODUS: 324050913 sau echivalent
10. 30192000-1 Clips color 19 mm, 40 buc/cutie, DELI
Material: metal, clema nichelata
Dimensiune: 19 mm (latime clips) x 37 mm (lungime clips)
Capacitate prindere: 6 mm (60 coli A4 de 80 g)
cut
5
Diverse culori pastelate: albastru, verde, roz si galben
Ambalare: cutie cilindrica, din plastic transparent
Cantitate: 40 buc/cutie
Capacitate: 60 coli, 40 buc/cutie,
COD PRODUS: 311061210 sau echivalent
11. 30192000-1 Agrafe birou colorate, 32mm, 100 buc/cutie, ALCO,
Din metal nichelat inoxidabil, acoperit cu plastic colorat
cut
5
Dimensiuni: 32 mm
Ambalare: 100 buc / cutie
COD PRODUS: 223091325 sau echivalent
12.
Hartie copiator A4, 80 g/mp, 500 coli/top
Hartie pentru copiator si imprimanta, calitate excelenta, clasa A
Suprafata neteda si grad ridicat de alb, pentru un contrast de imprimare ridicat
Opacitate ridicata si netezime excelenta a hartiei.
Grad de alb (clasa de luminozitate)*: clasa A conform C.I.E. (Comisia
30197643-5 Internationala de Iluminare)
top
20
Format hartie: A4 (210 x 297 mm)
Gramaj: 80 g/mp
Ambalare: 500 coli/top
Recomandata pentru copiator, fax, imprimanta inkjet/ laser
COD PRODUS: 307101208 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:
899,00 lei (fără T.V.A.)
2.4. Termen de prestare/execuție
Produsele vor fi livrate în maxim 20 zile de la data transmiterii contractului sau comenzii.
2.4 Sursa/Surse de finanțare:
Contract 37PCCDI/2018
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

