MINISTERUL
EDUCAȚIEI

Nr.35996/08.11.2021
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 :
“Divese articole sanitare, contract GI/P30 "– FICPM, invitația nr.35996 /08.11.2021, CPV 44411000-4
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 11.11.2021, ora 1200.
Acestea vor avea denumirea :“ Divese articole sanitare, contract GI/P30 "– FICPM, CPV 44411000-4
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 11.11.2021, 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.
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
10.11.2021 , ora 12ºº.
2. Obiectul contractului
2.1 Tip contract:
Lucrări ☐;
Produse ☒;
Servicii ☐;

2.2 Denumire contract:
“Divese articole sanitare, contract GI/P30 "– FICPM, invitația nr.35996 /08.11.2021, CPV 44411000-4
Descrierea contractului
Lot unic :“ Divese articole sanitare, contract GI/P30 "– FICPM, CPV 44411000-4
Nr.
crt

Cod CPV

1.

44411300-7

Denumire produs,Specificașii tehnice minime

Lavoar tip Cersanit Emilia, alb, rotunjit, 70 cm
Tip montaj:pe blat / mobilier
Material :ceramica
Finisaj:alb
Lungime (cm):70;Adancime (cm):51;
Forma:margini rotunjite
Cod Produs: 3004934 sau echivalent

U.M

Cant

buc

2

buc

2

buc

2

buc

3

buc

3

buc

3

buc

2

buc

2

buc

6

Baterie bucatarie, model Kadda Clover MY1708-42 CR, stativa, monocomanda,
alama, finisaj cromat

2.

44411000-4

3.

39100000-3

4.
44172000-6
5.
39220000-0
6.
39514300-1

7.
19520000-7

8.
19520000-7

prezinta un maner plin, zincat si un finisaj cromat, care reflecta eleganta si
modernitate. Aceasta baterie monocomanda este actionata prin intermediul unui
cartus ceramic cu diametrul de 35 mm si se monteaza stativ, cu un singur
orificiu.are 345 mm inaltime, este prevazuta cu sistem de fixare si regulator debit
Air Slim. Aceasta baterie de bucatarie este realizata din alama sanitara, iar
cartusul ceramic asigura o economie de apa si energie datorita
elementelor functionale: limitator de debit, inserarea aerului in
jetul de apa si protectie la fluctuatiile de presiune. Aeratorul
dispune de un sistem Easy Clean, care asigura eliminarea
impuritatilor.
Cod Produs: 3033766 sau echivalent
Masca baie pentru lavoar, Roma, cu usi, alba, 60 x 36 x 66 cm
pentru spatiile relativ mic, pentru sustinerea unui lavoar, Finisajul alb, doua usi
cu balamale ascund instalatia de apa, masca este prevazuta
cu manere din plastic si picioare reglabile. Aceasta are 60
cm latime, 36 cm adancime si 66 cm inaltime. Combinatia
dintre PAL melaminat si MDF infoliat asigura rezistenta in
timp la umezeala.Tip montaj :pe pardoseala
Compartimentare :usi
Adancime (cm) :36 Latime (cm) :60 ;Inaltime (cm) :66
Numar usi :2 ;Tip maner :plastic ;Sistem deschidere usi,balamale standard
Cod Produs: 3006376 sau echivalent
Folie polietilena Promateris, color, 6.25 x 3.2 m
are latimea de 3.2 metri si lungimea de 6.25 metri
Cod Produs: 7035016 sau echivalent
Folie aluminiu tip Alufix Grill, argintie, 10 m / rola
plasata pe un suport din carton si este invelita in tipla din PP. Lungimea foliei
este de 10 metri.
Cod Produs: 7042970 sau echivalent
Prosop hartie rola Papely, 2 straturi, alb, L 100 m
realizat din celuloza 100% din 2 straturi si are o lungime de 100 m. Rola este
alcatuita din 455 foi cu dimensiunea de 20.3 x 22 cm, ce au o densitate de 18 g
/ mp / strat. Prosopul de hartie poate fi utilizat in bucatarie, avand o putere mare
de absorbtie si poate fi folosit atat in scop casnic, cat si in domeniul industrial.
Cod Produs: 7058077 sau echivalent
Suport orizontal prosop hartie bucatarie L - 162, plastic, roz
Suportul pentru prosop bucatarie este realizat din plastic si este
destinat pentru fixarea in perete a rolelor de prosop de bucatarie.
Dimensiuni Lxlxh (mm) 350 x 120 x 55
Cod Produs: 7025946 sau echivalent
Tava dreptunghiulara pentru servire, din plastic, Plastina, alba, 40 x 25 x 7.2 cm
Material :plastic rezistent la impact si la zgarieturi

Cod Produs: 3034292 sau echivalent
9.
19520000-7

Tava dreptunghiulara pentru servire, din plastic, Plastina, alba, 34 x 22 x 7 cm
Material :plastic rezistent la impact si la zgarieturi

Cod Produs: 3034291 sau echivalent

10.

11.

12.

19520000-7

buc

10

buc

4

buc

2

buc

2

buc

10

19520000-7

Cutie pentru alimente, plastic, dreptunghiulara, transparenta, cu maner,
2.5 L, 260 x 167 x 100
Aceasta are capacitatea de 2.5 litri si dimensiunile de 26 x 16.7 x
10 cm. Culoare transparent
Cod Produs: 3034273 sau echivalent

buc

10

19520000-7

Cutie pentru alimente, plastic, dreptunghiulara,
transparenta, cu maner, 6 L, 320 x 200 x 160
Aceasta are capacitatea de 6 litri si dimensiunile de 32 x 20 x
16 cm. Culoare transparent
Cod Produs: 3034275 sau echivalent

buc

10

39525100-9

Laveta uz general Sonic Clean, microfibra, 4 buc / set, 30 x 40 cm

set

3

19520000-7

19520000-7

13.
19520000-7

14.
19520000-7

15.

16.

17.

Lighean dreptunghiular nr. 1, plastic, alb, 2 L, 200 x 90 mm
fabricat din plastic, de culoarea alb, un material usor, dar
rezistent si are capacitatea de 2 litri, lungimea si latimea de 20
cm si inaltimea de 9 cm.
Cod Produs: 7025901 sau echivalent
Lighean dreptunghiular nr. 2, plastic, alb, 3.5 L, 240 x 100 mm
fabricat din plastic, de culoarea alb, un material usor, dar rezistent
si are capacitatea de 3.5 litri, lungimea si latimea de 24 cm si
inaltimea de 10 cm.
Cod Produs: 7025902 sau echivalent
Lighean dreptunghiular nr. 3, plastic, albastru, 5 L, 380 x 120 m
fabricat din plastic, un material usor, dar rezistent si are capacitatea
de 5 litri, lungimea si latimea de 38 cm si inaltimea de 12 cm.
Cod Produs: 7025903 saue chivalent
Lighean dreptunghiular, plastic, albastru, 8 L, 330 x 330 x 150 mm
din plastic, de culoarea alb, un material usor, dar rezistent si are
capacitatea de 8 litri, lungimea si latimea de 33 cm si inaltimea de
15 cm.
Cod Produs: 7025900 sau echivalent
Cutie pentru alimente, plastic, dreptunghiulara, transparenta, cu maner, 4
L, 320 x 200 x 110
Aceasta are capacitatea de 4 litri si dimensiunile de 32 x 20 x 11
cm. Culoare
transparent
Cod Produs: 3034274 sau echivalent

sunt confectionate din microfibra, curata fara sa lase urme,
atragand cu usurinta praful si apa. Dimensiuni: 30 x 40 cm.
Cod Produs: 7051223 sau echivalent
18.

39525100-9

Laveta uz general, 40 buc / set, 27 x 28 cm
Dimensiuni Lxl (cm):27 x 28
Material :poliester
set
2
Numar bucati set 40
Cod Produs: 7011577 sau echivalent
19.
Solutie indepartare etichete Dezlipici, cu pulverizator, 150 ml
un produs ce permite indepartarea etichetelor, benzilor adezive sau a adezivilor
39830000-9
buc
1
de pe diferite suprafete, eliminarea gumei de mestecat de pe materiale textile.
Cod Produs: 7053252 sau echivalent
20.
Sapun lichid Sano HN Techno, 4L
un produs de uz cosmetic concentrat, placut parfumat, cu proprietati de hidratare
33711900-6
buc
2
si emoliere a epidermei, datorita continutului de glicerina si conditioner P7
Cod Produs: 7012672 sau echivalent
21.
Detergent lichid pentru vase Sano Spark, parfum lavanda, 1 L
39831230-7
buc
2
Cod Produs: 7061514 sau echivalent
22.
Manusi de protectie unica folosinta Mercator Hybrid, vinil, albastru,
marimea L, set 100 buc
cut
5
18424000-7
Cod Produs: 7060216 sau echivalent
23.
Manusi de protectie unica folosinta Mercator Hybrid, vinil, albastru,
marimea M, set 100 buc
cut
2
18424000-7
Cod Produs: 7060210 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:
1.930,49 lei (fără T.V.A.)
2.4. Termen de prestare/execuție
Produsele vor fi livrate pânî maxim pe data de 30.11.2021
2.4 Sursa/Surse de finanțare:
Contract GI/P30/2021
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

