Nr.1956/29.01.2021

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 :
Computer și imprimantă pentru instalație de laborator "– FICPM, invitația nr.1956/29.01.2021,CPV30213300-8
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 05.02.2021, ora 1200.
Acestea vor avea denumirea :
“Computer și imprimantă pentru instalație de laborator "– FICPM, CPV CPV 30213300-8
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 05.02.2021, ora 1200.
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.
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
04.02.2021 , ora 12ºº.
2. Obiectul contractului
2.1 Tip contract:
Lucrări ☐;
Produse ☒;
Servicii ☐;

2.2 Denumire contract:
“Computer și imprimantă pentru instalație de laborator "– FICPM, CPV30213300-8
Descrierea contractului:
Lot unic ““Computer și imprimantă pentru instalație de laborator "– FICPM, CPV30213300-8
Nr.
crt

Cod CPV

Denumire produs,Specificații tehnice minime

1.

30213300-8

Calculator
Tip : ALL IN ONE;
Carcasa : Tip AIO cu stand solid aluminiu sau metalic (nu se accepata solutii
VESA pe Monitor), greutate si dimensiuni maximale 54.0 x 41 x 5 cm - 5.5kg;
Procesor: AMD.Ryzen 7 3700U cu 4 Nuclee fizice si 8 nuclee logice , frecventa
4.0 GHz GHz (minim 6 MB Memorie Cache) , tehnologie dioda maxim 12 nm;
Placă video: CPU Minim 1200 MHz, DirectX: 12;
Memorie : Instalată: minim 16GB 2666MHZ, DDR4 ;
Unități stocare: 512GB,SSD, M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 MTBF :1.5M hrs +
HDD 1000 GB stocare, SATA3;
Camera WEB: Camera WEB HD cu LED indicator activitate , Windows Hello
support pentru logare si microfon Dual Array;
Audio: Placă audio integrată, boxe integrate stereo de inalta fidelitate;
Porturi/interfețe integrate:
1x 3.5mm combo audio jack
1x USB 2.0 Type-A
1x Kensington lock"
1x RJ45 LAN jack for LAN insert (10/100/1000)
1x HDMI in
1x HDMI out
4x USB 3.2 Gen 1 Type-A
Retea: Wi-Fi 5(802.11ac)+BT 5.0 (Dual band) – Gigabit WiFi;
Display: 23.8'' FHD (1920 x 1080) 16:9, Anti-glare display, sRGB: 100%, IPSlevel , minim 88% screen-to-body ratio;
Sursa: Externa pentru a putea inlocui rapid defecte legate de sursa maxim 90W;
Tastatura si Mause wireless incluse, fabricate de catre acelasi producator;
Securitate: BIOS user password protection; Protection, HDD User Password
Protection and Security, McAfee LiveSafe(T) 30-day trial, Kens ington lock,
Sistem de operare: Minim Windows 10 Home, Engleza;
Software: Aplicatie dezvoltata de acelasi producator ce detaliaza seria
echipamentului si perioada de garantie precum si aplicatii de testare tehnica
echipament (hardware cat si software);
Garanţie: 24 luni
Notă: Nu sunt acceptate adaptoare externe pentru interfețele și porturile
echipamentului.
Model de referinta M241DAK
Imprimanta multifunctionala Laser A4
Functii: Printare, copiere, scanare, fax
Tehnologie: Laser
Interfata: capacitiva, minim 3,5 inch
Viteza imprimare A4: pana la 30 ppm
Volum lunar: pana la 30000 pagini pe luna
Procesor: minim 600 MHz
Memorie (std/max): minim 256 MB / 256 MB
Conectivitate standard: 10/100Base-T Ethernet, High Speed USB 2.0 (frontal),
Wi-Fi, Wi-Fi Direct
ADF: minim 40 coli
Alimentare hartie: Tavă manuală: minim 1 coala;
Tava 1: minim 250 de coli
Imprimare
Imprimare prima pagina: maxim 8.5 secunde
Rezoluţie de imprimare (max.) : 1200 dpi imbunatatita
Duplex automat: DA
Limbaje de imprimare: PCL 5/6, PostScript 3, XPS
Funcţii de imprimare: drivere de imprimare bidirectionale, monitorizare lucrare,
memorare si reluari setari driver, mod economic toner, ignorare pagini goale, N
pe pagina, filigrane

2.

30232110-8

U.M

Cant

buc

1

buc

1

Copiere
Copiere prima pagina: maxim 14 secunde
Rezoluţie de copiere (max.) :Până la 600 x 600 dpi
Scanare
Rezolutie: Scanare alb-negru și color 1200 x 1200 optică, 4800 x 4800
optimizată
Formate: PDF/JPEG/TIFF
Functii: scanare către USB, scanare către e-mail, scanare către rețea (SMB,
FTP), scanare către PC, scanare către WSD
FAX
Viteza: 33.6 kps
Comprimare: MH/MR/MMR/JBIG
Functii: răspuns automat, reapelare automată, reducere automată, filtru pentru
faxuri nesolicitate, agendă cu adrese fax, redirecționare fax către fax,
recepționare securizată a faxurilor, redirecționare fax către PC
General
Interfata web de administrare dezvoltata de producator: Posibilitatea găsirii şi
administrării imprimantelor şi echipamentelor multifuncţionale din companie
disponibile în reţea; Integrarea aplicatiei cu Active Directory; Trimiterea de
alerte pe email in functie de defectul echipamentului; Posibilitatea crearii de
grupuri dinamice; Posibilitatea crearii unui grup dinamic in care sa fie
vizualizate echipamentele cu erori; Suporta posibilitatea instalarii driverului de
imprimare remote; Pastrarea istoricului erorilor aparute pe echipamente;
Solutie de imprimare mobila (IOS si Android): Da;
Garantie: 12 luni
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:
4.621,85 (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:
Contract sponsorizare nr. 1799 / 19.12.2018+ Contract sponsorizare nr. 30448 / 23.12.2019
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

