
 
 

Nr.5463/17.02.2023 

         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 : 

 “Accesorii de birou, contract 36244 "– FICPM, invitația nr.5463/17.02.2023, 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 22.02.2023, ora 1100. 

Acestea vor avea denumirea :“ Accesorii de birou, contract 36244 "– 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 22.02.2023, ora 1100. 

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 

21.02.2023 , ora 12ºº. 

2. Obiectul contractului 

2.1 Tip contract: 

Lucrări   ☐; 

Produse  ☒; 

Servicii  ☐; 
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2.2 Denumire contract:  

“Accesorii de birou, contract 36244 "– FICPM, invitația nr.5463/17.02.2023, CPV 30192000-1 

Descrierea contractului 

Lot unic “ Accesorii de birou, contract 36244 "– FICPM, CPV 30192000-1 

Nr. 

crt 

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

1 

30125110-5 

XEROX TONER 106R04348 BLACK , min. 3000 pagini 

cartus OEM (Original Equipment Manufacturer). 

Cartus toner pentru imprimanta XEROX B215 

cod produs 106R04348 

buc 1 

2 

30195900-1 

TABLA ALBA (WHITEBOARD) MAGNETIC ECONOMIC, 60 x 90 cm, 
rama aluminiu, suprafata magnetica, se livreaza cu accesorii pentru montare pe 

perete si tavita (30cm) 

cod produs  OP-20060090 sau echivalent 

buc 1 

3 

30195911-1 

MARKER WHITEBOARD + BURETE MAGNETIC,  

varf rotund 3 mm, set 4 culori - scriere 1.00 - 3.00 mm 

set cu 4 markere pentru whiteboard de 3mm si varf rotund.  

Setul contine si burete magnetic 

Cod produs: KO20863 sau echivalent 

set 1 

4 

30195600-8 

PANOU PLUTA cu RAMA ALUMINIU, 40 x 60 cm, 

suprafata din pluta naturala presata, cu accesorii de montare pe perete si pi0neze 

cu maner 

cod produs  OP- 0045060  sau echivalent 

buc 1 

5 

30197643-5 

HARTIE COPIATOR A4, DOUBLE A, referință EveryDay (clasa A) 

clasa A, 500 coli/top, min. 70 gr/mp, grad de alb ridicat, opacitate foarte buna, 

echivalentul unei hartii de 80 gr de clasa C+. Grad de alb (clasa de 

luminozitate)*: clasa A conform C.I.E. 

cod produs  DA-A4-70500 sau echivalent 

top 5 

6 

30197643-5 

HARTIE COPIATOR A4, 80 gr , referințâ XEROX BUSINESS (clasa C+) 

clasa C+, 500 coli/top, opacitate: 94 %, umiditate: max. 4,7 %,  

grad de alb CIE: 111 % 

cod produs  003R91820 sau echivalent 

top 5 

7 

22819000-4 

AGENDA NEDATATA, referință HERLITZ Ivory Nature Butterfly  

bleu, 9 x 14 cm, 192 file, AR 
hartie de 80 gr/mp, colturi rotunjite, inchidere cu elastic, locas pentru 

instrumente de scris, 9 x 14 cm, 192 file, AR 

Cod produs  9482240  sau echivalent 

buc 1 

8 

22819000-4 

AGENDA NEDATATA, referință HERLITZ Ivory Nature Robin  

bleu, 9 x 14 cm, 192 file, AR 

Codhartie de 80 gr/mp, colturi rotunjite, inchidere cu elastic, locas pentru 

instrumente de scris 9 x 14 cm, 192 file, AR 

Cod produs 9482230 sau echivalent 

buc 1 

9 

2283000-7 

CAIET MECANIC A4 4 inele diam. 3cm, cotor 4 cm (culori diferite: rosu, 

albastru, verde, negru) 

din carton rigid plastifiat cu folie din polipropilena (PP) color în exterior si in 

interior. Capacitate de prindere: min. 275 foi de 70-80 g/mp. Buzunar pentru 

eticheta si eticheta reversibila pe cotor. 

Cd produs: 2620 sau echivalent 

buc 4 

10 

2283000-7 

CAIET MECANIC A4 4 inele, Q-Connect, diam. 16mm, cotor 2,2cm, coperti 

flexibile, culori transparente, din poilipropilena transparenta de calitate, 600 

microni, dimensiuni: 22 x 330 x 250 mm 

Cod produs: KF02916 sau echivalent 

buc 2 

11 

2283000-7 

CAIET MECANIC A4 4 inele, Q-Connect, diam. 25mm, cotor 3,1cm, coperti 

flexibile, culori transparente, din poilipropilena transparenta de calitate, 600 

microni, dimensiuni: 31 x 320 x 250 mm 

Cod produs: KF02925 sau echivalent 

buc 2 

12 
22830000-7 

CAIET A4, 80 file, spirala,referință ECADA, dictando 

interior din hartie fara clor de 60 gr/mp,min.80 file,  liniatura: dictando  

Cod produs: 29481 sau echivalent 
buc 2 

13 
22830000-7 

CAIET A4, 80 file, spirala, referință, ECADA matematica 

interior din hartie fara clor de 60 gr/mp,min.80 file,  liniatura: matematica 

Cod produs: 29481 sau echivalent 
buc 2 



14 

22852000-7 

DOSAR CARTON ALB STD, PLIC, alb 

din carton de 250 gr/mp, culoare: ALB, capacitate: 250 coli A4, coperta intreaga 

fata+spate. Ideal pentru pastrarea documentelor neperforate.  

Cod produs: OA122120 sau echivalent 

buc 10 

15 

30192126-0 

Creion mecanic rotring tip TickyIII (0.7 mm HB) 

corp din plastic, varf si accesorii metalice, GRIP cauciucat de prindere, radiera 

incorporata, grosimi: 0.3, 0.5, 0.7, 1.00mm 

Cod produs: RO19045/07 sau echivalent 

buc 2 

16 

30192132-5 

Rezerva creion mecanic tip ROTRING (0.7 mm, HB) 

ambalare: 12 mine/cutie, grosimi: 0,35mm, 0,5mm, 0,7mm, 0, 9mm, duritati: 

HB 

Cod produs: RO312690 sau echivalent 

buc 2 

17 

30193900-7 

SUPORT VERTICAL PENTRU HARTII, din plastic 

HERLITZ,  

24.5 x 32 x 7.7 cm 

dimensiune: 24,5 x 7,7 x 32 cm, vertical, din plastic casant 

de 80mm,  

culori: ALBASTRU, ROSU, NEGRU, TRANSLUCID 

Cod produs: 0065 sau echivalent 

buc 3 

18 

30193500-3 

SUPORT ORIZONTAL PLIANTE, set 3 bucati ARK, 23 x 32 x 5 cm 

(fumuriu sau transparent) 

orizontale, cu distantiere, din plastic cu proprietati antistatice, 

dimensiuni: latime – 230mm, adancime - 320mm, inaltime - 

50mm, culoari: negru, fumuriu, transparent 

Cod produs 3093 sau echivalent 

set 1 

19 
39264000-0 

ALONJA PLASTIC pt INDOSARIERE A5, 4 perforatii, culori asortate, 

confectionate din polipropilena flexibila, culori asortate 

Cod produs: ALJPLSA5 sau echivalent 
buc 10 

20 
39264000-0 

ALONJA ADEZIVA PROBECO A4, set 25 buc, 11 perforatii 

Se inlatura banda protectoare si se lipeste pe spatele documentului 

Cod produs: PB-30102 sau echivalent 
set 1 

21 
30197220-4 

Agrafe birou metal DELI – 29mm, cutie 200 bucati/cutie 

in cutie din plastic 

Cod produs: DLEZ20213 sau echivalent 
buc 1 

22 

30192000-1 

MIX BOX Office Products, 153 accesorii de birou 

continut: 20 pioneze panou pluta, 25 clip metalic 26 mm, 70 clip 

colorat 26 mm, pioneze metalice de 35 mm, 3 clip hartie 19 mm 

Cod produs: 8301139-99 sau echivalent 

buc 1 

23 

31224810-3 

PRELUNGITOR, Schuko High Power 4 PRIZE 1.5 m, cu intrerupator, alb 

Prelungitor alb, uz casnic, 1.5m, 4 prize; PC si intrerupator; 16A, 250V~, Pmax. 

3680W; IP 20; H05VV-F 3G1.5mm2 

Cod produs: STYH4292 sau echivalent 

buc 1 

24 

31224810-3 

PRELUNGITOR Schuko High Power 4 PRIZE 3 m, cu intrerupator, alb 

Prelungitor alb High Power, uz casnic, 3m, 4 prize; PC si intrerupator; 16A, 

250V~, Pmax. 3680W; IP 20; H05VV-F 3G1.5 mm2 

Cod produs: STYH4308 sau echivalent 

buc 1 

25 

31224810-3 

PRELUNGITOR Schuko High Power 4 PRIZE 5 m, cu intrerupator, alb 

Prelungitor alb High Power, uz casnic, 5m, 4 prize; PC si intrerupator; 16A, 

250V~, Pmax. 3680W; IP 20; H05VV-F 3G1.5 mm2 

Cod produs: STYH4315 sau echivalent 

buc 1 

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: 

1.080,00 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:  

Contracte cu agenti economici – Director conf.dr. ing.Lazăr Liliana  

 



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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