
 

MINISTERUL 

EDUCAȚIEI 

Nr.28758/27.09.2021         

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 : 

 “Birotică, contract GI/P31 "– FICPM,  invitația nr. 28758/27.09.2021, 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 30.09.2021, ora 1300. 

Acestea vor avea denumirea :“ Birotică, contract GI/P31 "– 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 30.09.2021, ora 1300. 

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 

29.09.2021 , ora 12ºº. 

2. Obiectul contractului 

2.1 Tip contract: 

Lucrări   ☐; 

Produse  ☒; 

Servicii  ☐; 
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2.2 Denumire contract:  

“Birotică, contract GI/P31 "– FICPM, invitația nr.28758/27.09.2021, CPV 30192000-1 

Descrierea contractului 

Lot unic  :“ Birotică, contract GI/P31 "– FICPM, CPV : 30192000-1 

Nr. 

crt 

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

1. 

30197330-8 

Perforator metalic, 65 coli 

Distanta intre cele 2 perforatii: 80 mm 

Diametrul perforatiei: 6 mm 

Capacitate de perforare: maximum 65 de coli 

Adancime de patrundere in pagina: 12 mm 

Material: plastic si metal 

Maner din plastic cu zona de apasare texturata pentru a preveni alunecarea in 

timpul utilizarii 

Compartiment reziduuri cu deschidere usoara 

Talpa acoperita cu material din plastic 

Indicator gradat pentru alinierea hartiei: da 

COD PRODUS: 321101311 sau echivalent 

buc 1 

2. 

30197320-5 

Capsator metalic 30 coli 

Deschidere: 180° pentru incarcare usoara 

Tip capsare: inchisa, deschisa, tip cui 

Capacitate de capsare: 30 coli A4 de 80g/mp 

Capse utilizate: 24/6, 26/6 

Fabricat din metal cu carcasa din plastic, partile mecanice sunt metalice 

Decapsator incorporat 

Culori metalizate: albastru, turcoaz, verde, mov, roz, portocaliu, alb perla 

Include un pachet de capse 24/6 (200 buc) 

COD PRODUS: 327011650 sau echivalent 

buc 1 

3. 30193200-0 Suport documente birou cu 4 sertare 

Material: carton laminat la exterior cu polipropilena, 1500 g/mp 

Culori: alb, negru, roz, mov, portocaiul, albastru, verde, turcoaz 

Demontare si montare usoara 

Suport pentru eticheta: da 

Orificiu de prindere:da, pentru acces rapid la documente 

Sistem de inchidere: prin alunecare 

Inaltime interior sertare: aprox.59 mm 

Dimensiuni exterior: aprox 282 x 286 x 358 mm 

Dimensiuni interior: aprox.59 x 251 x 350 mm 

Numar de sertare: 4 

COD PRODUS: 301021713 sau echivalent 

buc 2 

4. 30197644-2 Hartie, A4, 80 g/mp, 500 coli/top 

Format: A4 (210 x 297 mm) 

Gramaj: 80 g/mp 

Ambalare: 500 coli/top 

Grad de alb (clasa de luminozitate)*: clasa B conform C.I.E.  

Compatibila cu: imprimante laser, inkjet si copiatoare 

COD PRODUS: 1500003 sau echivalent 

top 15 

5. 30197210-1 Biblioraft plastifiat PP 7.5 cm 20 buc/set 

Biblioraft pentru organizare si arhivare documente la birou 

Pentru documente in format max. A4 

Confectionat din carton rigid, plastifiat in exterior cu polipropilena (plastic) 

Latime cotor: 7.5 cm 

Mecanism metalic nichelat 

Stabilitate ridicata - sta vertical pe masa 

Coperta exterioara este texturata, usor lucioasa 

Buzunar din plastic transparent cu eticheta din carton 

(dimensiuni eticheta 4.8 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 alb, exterior din carton plastifiat in diverse culori 

Grosime carton: aproximativ 2 mm 

COD PRODUS: 310081709 sau echivalent 

set 1 



6. 30199230-1 Plic cu protectie I19, 300x445mm (interior) kraft, 50 buc./cutie 

Plic prevazut cu perna de aer, folosit pentru expedierea unor 

obiecte fragile: CD/DVD, casete, dischete, carduri memorie, 

mostre 

Dimensiuni exterior: 320x455 mm 

Dimensiuni interior: 300x445 mm 

Deschiderea pe latura mica 

Mod lipire: siliconic (se sigileaza prin indepartarea benzii care acopera suprafata 

siliconica si suprapunerea clapelor) 

Material: hartie din surse responsabile FSC 

Culoare: kraft 

Ambalare: 50 buc./cutie 

COD PRODUS: 318020945 sau echivalent 

cut 1 

7. 30199000-0 File protectie transparente, 38 microni, 100 buc/set 

Format: A4 

Ambalare: 100 buc./set 

Grosime: 38 microni 

File transparente din plastic 

Perforatii standard pentru indosariere 

Deschidere in partea de sus 

COD PRODUS: 1532002 sau echivalent 

set 5 

8. 30199500-5 Mapa din plastic cu elastic pe colturi, 40 mm 

Inchidere cu elastic pe colturi 

Latime cotor: 40 mm 

Capacitate: 350 coli 

Mapa plastic A4, cu elastic pe colturi 

Pentru transportul documentelor in format A4 

Material: plastic PP (polipropilena), mat, grosime 0.65 mm 

Inchidere cu elastic pe colturi, in culoarea mapei 

Grosime cotor (burduf): 40 mm 

Colturi rotunjite 

Capacitate: 350 coli 

Finisaj: mat 

Mapele sunt pliate, necesita asamblare 

Diverse culori transparente sau mate 

Dimensiuni mapa (lungime x latime x grosime cotor): 320 x 240 x 40 mm 

COD PRODUS: 306030436 sau echivalent 

buc 5 

9. 30199500-5 Mapa plastic A4, cu capsa si perforatii indosariere  

Format: A4, extra wide 

Deschidere in partea laterala 

Perforatii standard pt indosariere 

Decupaj pentru extragere usoara document 

Clapeta laterala, colturi rotunjite 

Inchidere cu o clapeta cu buton 

Capacitate: 40 coli 

Material: plastic 

Culoare: transparent color 

Dimensiuni: 242 x 308 mm 

COD PRODUS: 320121403 sau echivalent 

buc 20 

10. 30199500-5 Pungi ziplock, 70 x 100 mm 100 buc/set  

Pungi din PP transparent, durabil, 50 microni 

Prevazute cu fermoar pentru sigilare 

Deschidere pe latura mica 

Potrivite pentru accesorii mici 

Dimensiuni: 70x100 mm 

Ambalare: 100 buc/set 

COD PRODUS: 6701000 sau echivalent 

set 5 

11. 32281000-1 Registru A4, 192 file 

Registru pentru notari diverse, inregistrari zilnice,Format: A4 

Nr. de file: 192 ,Culoare hartie: alb 

Gramaj hartie: 60 g/mp 

Filele sunt prinse in fascicule si lipite de cotor 

Liniatura: matematica 

buc 5 



Filele sunt liniate cu gri si au un chenar alb pe margine 

Grosime coperta: aproximativ 2 mm 

Coperta din carton gros, usor lucioasa 

Copertile sunt realizate din carton de diverse culori si modele 

Grosime cotor: 17 mm 

Dimensiuni registru (lungime x latime): 295 x 210 mm 

COD PRODUS: 1320002 sau echivalent 

12. 18424300-0 Manusi din latex, nepudrate, 100 buc/cutie marimea L si M 

COD PRODUS: 304020852 sau echivalent 

cut 2 

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: 

1.205,00 lei (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 GI/P31/2021 

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  
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