MINISTERUL
EDUCAȚIEI

Nr.35994/08.11.2021

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 :
“Materiale renovare laborator contract GI/P30 "– FICPM, invitația nr. 35994/08.11.2021, CPV 44100000-1
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 11.11.2021, ora 1200.
Acestea vor avea denumirea :“ Materiale renovare laborator contract GI/P30 "– FICPM, CPV 44100000-1
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 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:
“Materiale renovare laborator contract GI/P30 "– FICPM, invitația nr.35994 /08.11.2021, CPV 44100000-1

Descrierea contractului
Lot unic :“ Materiale renovare laborator contract GI/P30 "– FICPM, CPV 44100000-1
Nr.
crt

Cod CPV

Denumire produs,Specificașii tehnice minime

U.M

Cant

44111400-5

Vopsea lavabila interior, tip Casabella, alba, 15 L + amorsa 5 L
Vopseaua lavabila pe baza de dispersii apoase, pigmenti, materiale de umplutura
si aditivi specifici.
Cod Produs: 5015614 sau echivalent

buc

4

rola

1

rola

2

buc

1

buc

1

44111400-5

Tencuiala de ipsos, aplicare mecanizata tip Baumit Ratio Glatt, interior, 30 kg
Compozitie material:ipsos, var, nisipuri fine, adaosuri
Consum (Kg/mp):cca. 1 kg / mp / mm
Aplicare:gletiera inox
Utilizare:casnica / industriala, pentru interior
Grosime de aplicare (mm):8 - 25
Cantitate:30 kg,Tip ambalaj: sac de hartie
Cod Produs: 5002757 sau echivalent

buc

4

44832200-3

Diluant pentru vopsea/lac alchidic Baudeman DB 230-P 0,9 L
pentru corectarea vascozitatii produselor pe baza de rasini alchidice.
Cod Produs: 5011778 sau echivalent

buc

5

buc

1

buc

2

buc

4

1.

2.
14830000-8

Plasa fibra sticla, interior / exterior, 90 gr, 10 mp / rola
Utilizare casnica / industriala; interior / exterior
Lungime (m)10; Latime (mm)1000
Compozitie material fibra de sticla

Cod Produs: 5015194 sau echivalent
3.
14810000-2

Rola panza abraziva pentru lemn, metale, constructii, tip Ama, granulatie 80,
rola 10 m x 100 mm
Compatibil cu: slefuitor cu vibratii, slefuitor manual
Prelucreaza:metale, lemn, materiale constructii
Lungime (m):10;Granulatie:80;Latime (mm):100
Material support:panza

Cod Produs: 1015705 sau echivalent
Glet pentru finisaje fine, pe baza de ciment, tip Ceresit CT 127, interior, 20 kg

4.
44110000-4

5.

44110000-4

6.

7.

Aderenta finala (N/mmp):0.4
Compozitie material:amestec de compusi minerali si aditivi
Consum (Kg/mp):0.4 - 1.2
Cantitate:20 kg;Tip ambalaj:sac de hartie
Cod Produs: 5000805 sau echivalent
Glet Ceresit tip CT 126, pe baza de ipsos, interior, 5 kg
Compozitie material:amestec de ipsos cu compusi minerali si aditivi
Consum (Kg/mp):1.2 kg / mp / mm
Aderenta finala (N/mmp) :0.5
Grosime de aplicare (mm) :2 - 10
Poate fi vopsit:Da
Cod Produs: 5008423 sau echivalent

Vopsea alchidica pentru lemn / metal, Etalon, interior / exterior, galben clasic, 0.75 L

8.
44812100-6

9.
44812100-6

10.
44812100-6

vopsea lucioasă monocomponentă, pe baza de rasini alchidice, caracterizate de
putere de acoperire foarte buna, etalare buna, rezistenta buna la apa, benzina,
solventi organici si ulei mineral.
Cod Produs: 5011776 sau echivalent
Vopsea acrilica pentru calorifere si tevi cupru, tip Ecolux, interior /
exterior, alba, V82101-C, 0.75 L
email de exterior si interior, pe baza de apa, pentru acoperirea suprafetelor din
lemn, metal, zidarie, grunduite in prealabil, precum si pentru decorarea
tamplariei PVC.
Diluabil in procent de/cu 5-10% cu apa
Cod Produs: 5002778 sau echivalent
Vopsea alchidica pentru lemn/metal tip Pitura interior/exterior alb polar
V53101 Alb, 4L
Compozitie material:rasini alchidice, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi
si solventi organici
Aspect:semilucios
Consum (g/mp) :85
Cod Produs: 5002000 sau echivalent

11.

44912200-8

12.

44912200-8

13.

44831300-7

14.

24911200-5

15.

44511000-5

16.

24500000-9

17.

44424200-0

18.

39224210-3

Gresie interior, universala, tip Loft bej mata PEI. 3 33 x 33 cm
Forma:patrata
Glazura:mata
Rezistenta la inghet/dezghet:Da
Rezistenta la uzura:PEI 3
Rezistenta chimica:A
Cutie cu 1,63 mp
Cod Produs: 4016730 sau echivalent
Gresie exterior / interior portelanata Sare si Piper HX200 maro,
antiderapanta, mata, 29.7 x 29.7 cm
cutie ( 1.5 m2 = 1 cutie )
Forma:patrata;Glazura:mata
Model HX200; poate fi utilizata atat in interiorul locuintei, cat si in exteriorul
acesteia, avand un tratament special care-i permite sa reziste la inghet sau
dezghet. Gresia portelanata HX200 este caracterizata de rezistenta la patare 4
si clasa anti-alunecare R10, grosimea acesteia fiind de 0.7 cm.
Cod Produs: 4014228 sau echivalent
Chit de rosturi gresie si faianta tip Ceresit CE 33, gri, interior, 5 kg
n chit pentru gresie si faianta, special conceput pentru rosturile cu grosimi de
pana la 8 mm. Se foloseste pentru rostuirea placarilor ceramice de pardoseli si
pereti, precum si a mozaicurilor din sticla si portelan, in interior, in spatii casnice
aplicate pe suporturi rigide, nedeformabile.
Aderenta finala (N/mmp) :> 1
Compozitie material :ciment si rasini
Consum (Kg/mp) :0, 35 - 0, 8
Utilizare :casnica, in birouri, spatii publice; interior, pentru suporturi rigide,
nedeformabile
Greutate (kg) :5
Cod Produs: 4000003 sau echivalent
Adeziv gresie si faianta tip Ceresit CM 11 Plus, gri, pentru interior /
exterior, 25 kg
Cantitate :27.5 kg
Aderenta finala (N/mmp) :>= 0.5
Compozitie material :combinatie de ciment cu compusi minerali si modificatori
Culoare :gri
Aplicare :gletiera cu dinti
Consum (Kg/mp) :2 - 4.8
Cod Produs: 5008530 sau echivalent
Gletiera inox, cu dinti de 8 mm, tip Holzer 373, 27 x 13 cm
Gletiera poate fi utilizata in cazul aplicarilor adezivilor de gresie si faianta
Latime (mm)130
Lungime lama (mm)270
Material lama :inox
Material maner :PVC
Cod Produs: 5011978 sau echivalent
Distantiere pentru gresie si faianta 3 mm (500 buc)
Distantierele se folosesc la montajul gresiei si faiantei si au rolul de a pastra o
latime constanta a rosturilor.
Latime (mm) :3
Material :plastic
Ambalare (buc/pachet) :500
Cod Produs: 4005791 sau echivalent
Banda adeziva suport hartie 50 mm/50 m (rolă protecție hârtie (Bandă mascare))

Cod Produs: 5005354
Trafalet tip Holzer 02-0711 poliacril rola de 25 cm/D 80 mm
potrivit in cazul vopsirii anumitor suprafete, avand rola realizata din poliacril
alb, rosu si albastru cu diametrul de 70 mm.
tija zincata, cu diametrul de 8 mm;
lungimea de 250 mm;
maner ergonomic, din plastic.
Lungime (cm) :25 ;Lungime tija (mm) :250
Material maner :plastic
Cod Produs: 5012754 sau echivalent

mp
(cut)

8,15
5

mp
(cut)

42
28

sac

2

sac

20

buc

1

set

1

buc

3

buc

2

19.

Trafalet Lumytools 07060, fir bumbac, rola de 25 cm, D 70 mm
are rola confectionata din bumbac, cu fir de 18 mm. Poate fi
utilizat pentru vopsele acrilice si pe baza de emulsie
39224210-3

Diametru rola (mm):70
Diametru tija (mm):6;Lungime (cm):25
Lungime fir (mm):18
Material maner:PVC
Rezistenta la solutii agresive:Da

buc

2

39224210-3

Cod Produs: 7007394 sau echivalent
Pensula in unghi tip Holzer, maner lemn, latime 6 cm
Pensula pentru vopsea Holzer, maner lemn, latime 6 cm
Pensula poate fi utilizata pentru orice tip de vopsea pentru
corpuri incalzite.
Latime (mm):60
Cod Produs: 5013747 sau echivalent
Pensula pentru vopsea alchidica Holzer, maner PVC, latime 4 cm

buc

2

39224210-3

Pensula poate fi utilizata pentru orice tip de vopsea alchidica pe baza de solvent.
Latime (mm):40
Utilizare :casnica
Material maner:PVC
Rezistenta la solutii agresive:Da

buc

2

buc

2

buc

4

buc

1

buc

2

buc

30

buc

1

20.

21.

Cod Produs: 5013722 sau echivalent
Pensula pentru vopsea alchidica tip Holzer, maner PVC, latime 6 cm
confectionata din amestec de par natural si sintetic pe suport din PVC, avand

22.

39224210-3

latimea de 60 mm.Pensula poate fi utilizata pentru orice tip de vopsea alchidica pe baza
de solvent.
Latime (mm):60;Material maner:PVC
Rezistenta la solutii agresive:Da
Tip material fir
:par natural si sintetic

Cod Produs: 5013724 sau echivalent
23.
39224210-3

Pensula pentru vopsea alchidica tip Holzer, maner PVC, latime 8 cm
Este confectionata din amestec de par natural si sintetic pe suport din PVC, avand latimea
de 8 cm.Pensula poate fi utilizata pentru orice tip de vopsea alchidica pe baza de solvent.
Latime (mm):80;Material maner:PVC
Rezistenta la solutii agresive:Da
Tip material fir
:par natural si sintetic

Cod Produs: 5013726 sau echivalent
Schela aluminiu Hobby 2x7 8507, o podina 0.45 mp

24.

44212315-0

Schela din aluminiu - o schela de uz gospodaresc, transformabila in scara si poate fi folosita cu o
sarcina maxima de 150kg.
Platforma de lucru mobila poate fi folosita atat in spatii interioare cat si exterioare si datorita
constructiei modulare si a elementelor de cuplare, platforma poate fi rapid asamblata.
Mobilitatea produsului ofera posibilitatea de a folosit ca si:
platforma;
scara simpla;
culisanta;
scara dubla;
scara dubla adaptabila pe trepte.
Material :aluminiu
Inaltimea maxima podina (m):1
Inaltimea maxima schela (m):2
Inaltimea maxima de lucru (m):3.6
Suprafata podina (mp):0.45
Latimea podinei de lucru (cm):37
Lungimea podinei de lucru (cm) :122
Sarcina maxima (kg) :150

Cod Produs: 6022041 sau echivalent
25.
44512910-4

Burghiu beton tip Bosch SDS Plus-5X, 6 x 100 mm
e foloseste la perforarea betonului armat, pietrei si zidarie.
Acest burghiu are diametrul de 6 mm, lungimea totala de 160 mm, iar
lungimea de lucru de 100 mm.
Este prevazut cu patru spirale si varf de centrare.

Cod Produs: 7000027 sau echivalent
26.
44111000-1
27.

44111400-5

Diblu universal din nylon, cu surub cui, Fischer, 6 x 40 mm
se utilizeaza la montajul rapid in diverse structuri de beton, caramida, zidarie.
Acesta are dimensiunile 6 x 40 mm si este prevazut cu surub-cui, cu cap inecat.
Surub inclus:da;Diametru (mm):6;Lungime (mm) :40;Diametru surub (mm):4;Diametru
de gaurire (mm):6;Cod Produs: 1018206 sau echivalent
Lac pentru lemn Oskar Yacht, nuc inchis, interior / exterior, 2.5 L

un lac pe baza de rasina alchidica, disponibil in nuanta nuc inchis, utilizat pentru lacuirea
de protectie a suprafetelor din lemn exterioare si interioare supuse intemperiilor si
variatiunilor de temperatura.
Compozitie material:rasina alchidica
Aplicare :pensula, rola sau pulverizare air-less
Utilizare :interior / exterior; pentru lemn
Nuanta:nuc inchis
Consum (ml/mp/strat):70

Cod Produs: 5011937 sau echivalent
Placa fibrociment A1 8 x 1250 x 2500 mm

28.

cu clasa de reactie la foc A1, care se monteaza rapid si usor, pentru solutii constructive

44111000-1

permanente, structuri de lunga durata, sigure si ecologice. Placa are dimensiunea de
2500x1250x8 mm.
Lungime (mm):2500;Latime (mm):1250;Grosime (mm):8;Greutate specifica:
kg/m2):11.2;Greutate (kg):35;Rezistenta la umezeala:μ=13, 31;Rezistenta la
umezeala:Da;Tip:fibrocement;Rezistenta la foc :A1

buc

3

buc

30

buc

1

Cod Produs: 5014480 sau echivalent
29.

44111000-1

Diblu universal din nylon, Friulsider FM-X5, 10 x 115 mm, cu surub 7 x 120 mm,
hexagonal, amprenta Torx
diblu universal, realizat din nylon, avand dimensiunile de 10 x 115 mm.
Acesta este prevazut cu surub din otel zincat, cu cap hexagonal, amprenta Torx (T40) si
dimensiunile 7 x 120 mm.
Material:nylon;Surub inclus:da;
Diametru (mm):10;Lungime (mm):115
Diametru surub (mm):7;Lungime surub (mm):120
Diametru de gaurire (mm):10
Adancime minima de gaurire (mm):80

Cod Produs: 1029050 sau echivalent
30.

14810000-2

Disc diamantat, cu segmente, pentru debitare beton, Lumytools LT08712, 125 x 22.2
x 2 mm
Discul diamantat cu segmente Lumytools LT08712 se utilizeaza la
taierea betonului si a materialelor de constructie cu ajutorul
polizorului unghiular.
Acest disc are diametrul exterior de 125 mm, alezajul de 22.2 mm si
grosimea de 2 mm.

Cod Produs: 7004543 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:
3608.04 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

