Nr.23324/10.11.2020
Aprobat
Rector ,
Prof. dr. ing. Dan Cașcaval

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
Universitatea Tehnică"Gheorghe Asachi” din Iași, invită operatorii economici interesați să depună
ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică :
“Dezinfectant de maini "– TUIASI, invitația nr.23324/10.11.2020, CPV 33741300-9
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 16.11.2020, ora 1200.
Acestea vor avea denumirea “Dezinfectant de maini "– TUIASI, CPV 33741300-9.
În catalogul de produse din SICAP se va introduce denumirea produsului, serviciului ofertat cu extensia –
TUIASI, 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 16.11.2020, ora 1200.
Oferta financiară va exprima prețul în lei, exclusiv TVA, pentru produsul descris în prezenta
invitație de participare și transportul la sediul autorității contractante.
În catalogul electronic se va posta valoarea întregii cantități de produs solicitat.
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, fișa tehnică de securitate a produsului ofertat, avizul emis de către
Ministerului Sănătății, Comisia Nationala pentru produse Biocide sau autorizația emisă de către Institutul
Național de Cercetare –Dezvoltare Medico - Militar ”Cantacuzino”, 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
13.11.2020 , ora 12ºº.
2. Obiectul contractului
2.1 Tip contract:
Lucrări ☐;
Produse ☒;
Servicii ☐;
2.2 Denumire contract:
“Dezinfectant de maini "– TUIASI ", invitația nr.23.324/10.11.2020, CPV 33741300-9

Descrierea contractului
Lot unic :“ Dezinfectant de maini "– TUIASI, CPV : 33741300-9
Nr.
Cod CPV
Specificații tehnice minime
U.M
Cant
crt
1.
33741300-9 Dezinfectant de maini avizat virucid, bactericid si fungicid
L
1.000
Dezinfectant lichid pentru mâini, pe bază de alcool - dezinfectant
bactericid, fungicid, virucid, pe bază de alcool, pentru dezinfectarea
fără apă a mâinilor.
Ambalaj de 5,10 sau 20 litri .
Produsul va fi avizat de către Ministerului Sanatatii, Comisia
Nationala pentru produse Biocide, sau Institutul Național de Cercetare
–Dezvoltare Medico Militară ”Cantacuzino” pentru minim 3
proprietati: virucid conform EN 14476 + A2, bactericid EN 1276,
- fungicid EN 1650.
Produsul va putea fi utilizat de catre instituțiile de învățămănt, cu
ajutorul dispencerelor / dozatoarelor de dezinfectante sau igienizante
de mâini împotriva virusurilor și bacteriilor.
Produsul trebuie să poată fi utilizat pentru igienizarea mâinilor
nediluat și să nu necesite clătire.
Să acționeze instant.
Cerinte minime conform caietului de sarcini anexat
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:
51.731,00lei (fără T.V.A.)
2.4. Termen de prestare/execuție
Produsele vor fi livrate până, maxim pe data de 11.12.2020 .
2.4 Sursa/Surse de finanțare:
Finantare de bază
2.5 Locația lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor:
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 67, 700050, Iași.
Produsul va fi livrat de către furnizor la 13 locații :
- 12 locatii, (facultăți și Rectorat), câte 40 L la cele 11 facultati și 60 L la Rectorat - situate la
diferite adrese din zona Bdului prof .Dimitrie Mangeron și la
- Direcția Servicii Studențești - campusul studențesc Tudor Vladimirescu = 500L.
Adresele de livrare și persoanele de contact vor fi comunicate după semnarea contractului.
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 FICPM,
ing. Elisabeta Hultuană

CAIET DE SARCINI

DEZINFECTANT DE MAINI AVIZAT VIRUCID, BACTERICID SI FUNGICID
Prezentul caiet de sarcini se aplică pentru achiziţionarea de dezinfectant de maini avizat virucid,
bactericid si fungicid, în conformitate cu prevederile Ordinului MEC/MS/5487/1494/2020 pentru prevenirea
epidemiei COVID 19 în campusul academic și studențesc al Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din
Iaşi.
Dezinfectantul trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate conform specificatiilor tehnice care fac
parte integranta din acest caiet de sarcini.
Produsele vor fi livrate în baza contractului de achiziţie publică ce se va încheia în urma procedurii de
achiziţie directă.
Transportul se va efectua de către ofertant cu mijloace proprii, la toate punctele de livrare care se vor
detalia la semnarea contractului.
Recepţia calitativă şi cantitativă se va face de către autoritatea contractantă în prezenţa unui delegat
împuternicit de ofertant. Dacă unele dintre produse nu corespund calitativ sau cantitativ autoritatea
contractantă are dreptul de a le respinge, iar ofertantul are obligaţia de a le înlocui în termen de maxim 3 zile.
CONDITII GENERALE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA PRODUSUL OFERTAT
Pentru livrarea acestui produs se solicită urmatoarele: pretul unitar de achizitie a produsului, prevăzut
în ofertă, are caracter ferm și nu se modifica pe durata valabilității contractului;
Dezinfectantul trebuie sa aibă următoarele documente:
- Avizul sanitar eliberat în baza Ord. MS nr.10/368/11-2010 cu modificările ulterioare sau o forma de
autorizatie de punere pe piata, eliberata conform HG nr. 617/2014 emisa de Comisia Nationala pentru Biocide,
sau Autorizație emisă de către Institutul Național de Cercetare–Dezvoltare Medico- Militar ”Cantacuzino”,
care sa fie in termen de valabilitate.
- Certificatul de calitate sau declarația de conformitate care să ateste încadrarea produselor în
Normativele legale in vigoare și prin care furnizorul garantează produsul livrat.
În certificatul de calitate al produsului trebuie sa fie incluse urmatoarele informatii:
1.denumirea produsului; denumirea produsului trebuie să includă, să fie însoţită sau să facă referiri la
informaţii descriptive şi informaţii de utilizare; starea fizică a produsului.
2.numele și adresa producatorului, a importatorului sau a distribuitorului înregistrata în Romania;
3.data de expirare;Termen de valabilitate: minim 1 an de la data livrarii; termenul de valabilitate se compune
din formularea clara a zilei, lunii si a anului.Data este precedata de mentiunea clara “ expira la data de _______”
Se va indica dupa caz, conditiile de pastrare si conservare.
4.cantitatea netă; Inscrierea cantitatii nete se face în unitati de volum, pentru produsele lichide și în unitati de
masa pentru produse solide.
5. compozitia;pPe eticheta se va mentiona compozitia dezinfectantului.
6. ambalaje; Ambalarea se va face conform prevederilor specificate în standardele pentru fiecare produs şi
conform prezentului caiet de sarcini.
7.- conditiile de depozitare și de folosire (dacă este cazul);
8.- locul de origine (dacă este cazul);
9.- instructiuni de utilizare;
Modul de receptie
Recepţia cantitativă şi calitativă a produselor se va efectua la sediul beneficiarului în prezenţa
reprezentantului furnizorului, cu respectarea normelor legale în vigoare, ocazie cu care se va întocmi
documentul de recepţie, în baza următoarelor documente:
- factura fiscală;
- avizul de expediţie;
certificatul de calitate, certificat de conformitate.
Daca produsele nu corespund din punct de vedere calitativ si nu sunt acceptate de Autoritatea
Contractanta, aceasta isi rezerva dreptul de a rezilia contractul de achizitie publica.

SPECIFICATII TEHNICE DEZINFECTANT

DEZINFECTANT DE MAINI AVIZAT VIRUCID, BACTERICID SI FUNGICID
Produsul va fi un dezinfectant pe bază de alcool etilic, cu efect virucid, bactericid, fungicid, cu acțiune
rapidă, destinat dezinfectării igienice a mâinilor.
 Tipul de preparat: soluție gata de utilizare (solutie lichida ) adecvată pentru aplicarea prin pulverizare
 Aria de utilizare : unitati de invatamant
 Mod de prezentare și ambalare: lichid, ambalat în recipinte cu sistem de închidere etanș și etichetat în
limba română; ambalat în flacoane de maxim 5 sau 10 sau 20 litri.
 Spectru de activitate: bactericid (En1276); levuricid/ fungicid (EN 1650) ;virucid (EN 14476).
 Alte caracteristici: să nu conțină substanțe clasificate ca fiind toxice, să fie neiritant pentru piele,
compatibil cu derma.
 Termenul de valabilitate al produsului în ambalajul original: Min.12 luni de la data livrării.
 Să prezinte Specificația tehnică a produsului și Fișa Tehnică de Securitate în limba română.
 Să prezinte etichetă în limba română.
 Să fie avizate conform legislatiei în vigoare.
Produsul va conține:
- Alcool, min.75%, din care alcool etilic (etanol CAS-64-17-5), min.73% ;
- Alte substanțe cu efect virucid, bactericid, fungicid ( alcool izopropilic- propan-2-ol, CAS 67-63-0 sau
clorură de benzalconiu CAS 68424-85-1, etc.;
- Glicerină sau alt compus, pentru hidratarea mainilor;
- apă dedurizată/demineralizată
Proprietăţi fizico-chimice
Aspect : lichid limpede, incolor
Miros :caracteristic
Conditii obligatorii:
1. Produsul trebuie sa detină aviz sanitar eliberat în baza Ord. MS nr.10/368/11-2010 cu modificările
ulterioare sau o forma de autorizatie de punere pe piata, eliberata conform HG nr. 617/2014 emisa de
Comisia Nationala pentru Biocide, sau Autorizație emisă de către Institutul Național de Cercetare–
Dezvoltare Medico- Militar ”Cantacuzino”, care sa fie in termen de valabilitate;
2. Produsul trebuie să fie insotit de Fişa de securitate a produsului, conform: Regulamentului CE
1907/2009, 1272/2008 si 453/2010, în limba română;
3. Eticheta să fie în limba română cu specificaţiile cerute prin norme: Ord.MS 10/2010 art.4, litera d;
Regulament CE 1451/2007; Decizia CE 809/2008, aplicata pe fiecare ambalaj;

