
 
Nr.23112/09.2020       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 : 

 “Birotică contract 490PED "– FICPM, invitația nr.23112/09.11.2020, 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 13.11.2020, ora 1100. 

Acestea vor avea denumirea :“ Birotică contract 490PED "– 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 13.11.2020, ora 1100. 

Oferta financiară va exprima prețul în lei, exclusiv TVA, pentru toate produsele  din prezenta invitație, 

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 

12.11.2020 , ora 12ºº. 

2. Obiectul contractului 

2.1 Tip contract: 

Lucrări   ☐; 

Produse  ☒; 

Servicii  ☐; 

 

 

mailto:elisabeta.hultuana@tuiasi.ro
http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice
mailto:elisabeta.hultuana@tuiasi.ro


2.2 Denumire contract:  

“Birotică contract 490PED "– FICPM, invitația nr.23112/09.11.2020, CPV 30192000-1   

Descrierea contractului 

Lot unic  :“ Birotică contract 490PED "– FICPM, CPV : 30192000-1   

Nr. 

crt 

Cod CPV Denumire produs,Specificații tehnice minime U.M Cant 

1. 

30197643-5 

Hartie Copiator A4 , 80 gr. (cutie/ 5 topuri) 

Format hartie: A4 (210 x 297 mm) 

Gramaj: 80 g/mp 

Ambalare: 500 coli/top 

COD PRODUS: 314041328 sau echivalent 

Cut. 

(top) 
4(20) 

2. 39162110-9 

 

 

 

 

File protectie cristal, 50 microni, 100 buc/set,  

Format: A4,Cu perforatii standard pentru indosariere,Deschidere pe latura 

superioara,Ambalare: 100 buc/set 

Grosime: 50 microni 

COD PRODUS: 314090915 sau echivalent 

set 1 

3. 39162110-9 

 

 

 

 

File protectie cristal color pentru documente, 55 mic, 10 folii/set, 

 Folie transparenta cu 11 perforatii standard pentru indosariere 

Suprafata cristal,, Deschidere: partea superioara 

Grosime: 55 microni,Ambalare: 10 buc/set, galben 

COD PRODUS: 206100958 sau echivalent 

set 1 

4. 22852000-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosar plastic cu sina si gauri, 100 buc/set, 

 Din polipropilena,Format A4 

Cotor lat prevazut cu 2 perforatii pentru indosariere in biblioraft 

In interior cu alonja pentru indosariere documente 

Eticheta interschimbabila pe cotor pentru detalii 

Capacitate indosariere: 100 coli 

Grosime coperta fata: 120 microni 

Grosime coperta spate: 180 microni 

COD PRODUS: 313031433 sau echivalent 

set 1 

5. 30199000-0 

 

 

 

  

Alonje din plastic 25 buc./set 

Cu 4 perforatii standard pentru prindere in caiet mecanic sau biblioraft 

Confectionate din polipropilena,Dimensiuni: 34 x 150 mm 

Ambalare: 25 buc/set 

COD PRODUS: 328091646 sau echivalent 

set 2 

6. 

30193700-5 

 

Suport vertical din carton pentru cataloage  tip HERLITZ Montana 

Din carton rezistent pliabil, laminat  
Util pentru pastrarea de reviste, cataloage si brosuri 

Prevazut cu orificiu de prindere 

Produsul vine ambalat pliat, necesita asamblare 

Dimensiuni (L x A x l): 300 x 115 x 250 mm  

COD PRODUS: 1100013 sau echivalent 

buc 5 

7. 30193700-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suport vertical expandabil pentru cataloage 23 compartimente tip VELOFLEX 

Din plastic cu margini acoperite cu material texti, 

expandabil.Util pentru pastrarea de reviste, cataloage 

si brosuri.Format A4, 23 compartimente din plastic 

transparent fumuriu, cu etichete pentru index, 

Expandabil pana la 56 cm 

Dimensiuni (L x A x l): 321 x 60 x 256 mm 

Cotor: 60 - 560 mm 

COD PRODUS: 4446280 sau echivalent 

buc 3 

8. 30197210-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioraft carton color interior-exterior 7.5 cm  tip HERLITZ Eco Line 

Din carton certificat FSC, texturat;Cotor plastifiat 

Latime cotor: 7.5 cm,Cotor plastifiat in diverse culori, cu 90% mai putin plastic 

fata de un model plastifiat.Coperta exterioara/interioara este colorata si texturata 

Buzunar din plastic transparent cu eticheta din carton (dimensiuni eticheta 4.9 x 

18.7 cm);Bordura metalica la baza pentru prevenirea uzurii 

Orificiu de prindere pe cotor pentru extragere usoara de pe raft 

Deschidere la 180 de grade,Interior din carton color,Grosime carton: 

aproximativ 1.5 mm,Culori: negru, alb, albastru, verde, rosu, galben 

Dimensiuni: 29 x 31.9 x 7.5 cm 

COD PRODUS: 329070900 sau echivalent 

buc 6 

https://www.officedirect.ro/organizare-si-arhivare/file-protectie-documente/file-protectie-cristal-50-microni-100-buc-set-office-products
https://www.officedirect.ro/organizare-si-arhivare/dosare-din-plastic/dosar-plastic-100-buc-set-jetfile
https://www.officedirect.ro/organizare-si-arhivare/cutii-de-arhivare-alonje/alonje-din-plastic-a5-25-buc.-set
https://www.officedirect.ro/accesorii-pentru-birou/suporturi-cataloage/suport-vertical-din-carton-pentru-cataloage-montana-herlitz
https://www.officedirect.ro/accesorii-pentru-birou/suporturi-cataloage/suport-vertical-expandabil-pentru-cataloage-23-compartimente-veloflex
https://www.officedirect.ro/organizare-si-arhivare/bibliorafturi/biblioraft-carton-color-7-5-cm-herlitz-eco-line


9. 30192125-3 

 

 

 

 

 

 

 

Textmarker 1548 tip FABER-CASTELL 6 buc/set 

Textmarker pentru evidentierea textelor importante 

Cerneala in culori vii, fluorescente 

Posibilitate de reumplere, cerneala pe baza de apa 

Corp plastic de culoare neagra si extremitatile in culoarea scrierii 

Varf tesit aproximativ 1-5 mm 

Culori: galben, rosu, portocaliu, roz, verde, albastru 

COD PRODUS: 301130043 sau echivalent 

set 3 

10. 30193200-0 

 

 

 

 

 

Tavita documente transparenta tip ARK 350 

Realizata din material plastic 

Tavitele se pot suprapune 

Dimensiuni tavita documente: 340 x 255 x 66 mm 

Culori: transparent cristal/transparent fumuriu 

COD PRODUS: 320041236 sau echivalent 

buc 15 

11. 30193200-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Set 3 tavite culisante documente tip ARK 2083, 3 buc/set 

Set tavite culisante  

Material: plastic  
Culori: transparent cristal, transparent fumuriu 

Dimensiuni: 350 x 253 x 60 mm 

Inaltime totala tavite suprapuse: 215 mm  

Doua modalitati de utilizare: suprapuse, cu partea 

frontala una deasupra celeilalte sau culisate, cu 

distantiere si partea frontala una in spatele celeilate 

Tavite suprapozabile: da 

Prevazut cu picioruse pentru stabilitate: da 

Distantiere: da 

Posibilitate culisare: da 

COD PRODUS: 310021413 sau echivalent 

Set 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 30192123-3 

 

Marker permanent 2 capete, tip STAEDTLER Twin-Tip 3187, 5 buc/set 

Marker cu 2 capete,Varf subtire/gros,Uscare rapida si rezistenta la apa 

Carioci cu 2 capete (ambele capete au aceeasi culoare) 

Un varf subtire si unul gros,Varf rezistent la presiune, stabil 

Capac ventilat,Potrivit pentru scris, desen pe orice suprafata 

Corpul plastic,Cerneala permanenta, rezistenta la apa 

Corp negru cu 2 capace in culoarea scrierii 

Corp cilindric,Setul contine 5 culori buc (2 negre, 1 albastru, 1 rosu, 1 verde) 

Ambalare: 5 buc/set 

COD PRODUS: 311041624 sau echivalent 

set 2 

13. 30197330-8 

 

Perforator metalic, 40 coli 

Culori: negru/albastru etc. 

Metal: metal 

Mecanism blocare clapa: da, pentru depozitare usoara 

Capacitate de perforare: 40 coli 

Format hartie perforata: A3, A4, A5, A6, B5, B6 

Indicator gradat pentru alinierea hartiei 

Numar perforatii: 2 

Distanta intre perforatii: 80 mm 

Diametru perforatie: 5.5 mm 

Adancime de perforare: 12 mm 

Compartiment din plastic pentru reziduuri 

Dimensiuni: 132 x 120 x 57 mm (inchis) 

Dimensiuni: 132 x 120 x 110 mm (deschis) 

COD PRODUS: 311051018 sau echivalent 

buc 2 

14. 

30197320-5 

 

 

 

 

 

Capsator 50 coli cu capsare usoara SMART 

Capse utilizate: 24/6- 26/6 (1-25 coli), 24/8 (1-50 coli) 

Capacitate de capsare: 50 coli 

Adancime de patrundere in pagina: 70 mm 

Material: plastic,Material mecanism: metalic 

Nicovala rotativa 

Tip capsare: inchisa, deschisa,Baza este acoperita cu material cauciucat pentru 

a nu zgaria biroul.Capacitate inmagazinare capse: 150 buc 

Dimensiuni: 155 x 47 x 88 mm 

COD PRODUS: 322021441 sau echivalent 

buc 2 

https://www.officedirect.ro/instrumente-de-scris/textmarkere/textmarker-1548-faber-castell-6-buc-set
https://www.officedirect.ro/accesorii-pentru-birou/tavite-pentru-documente/tavita-documente
https://www.officedirect.ro/accesorii-pentru-birou/tavite-pentru-documente/set-3-tavite-culisante-documente-ark
https://www.officedirect.ro/instrumente-de-scris/markere-permanente/marker-permanent-2-capete-staedtler-twin-tip-5-culori-set
https://www.officedirect.ro/accesorii-pentru-birou/perforatoare/perforator-office-products-40-coli
https://www.officedirect.ro/accesorii-pentru-birou/capsatoare/capsator-50-coli-cu-capsare-usoara-smart


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: 

887,00 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 nr. PN-III-P2-2.1-PED-2019-1063 . Contract nr. 490 PED/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. 

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 

http://www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice

