
 

 

Nr.9041/20.03.2022 

 

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 : 

 “Feronerie și alte materiale reparații  "– FICPM, invitația nr.9041/20.03.2023, CPV 44316510-6 

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 23.03.2023, ora 1300. 

Acestea vor avea denumirea :“ Accesorii analizor TOC, model VCSN  "– FICPM, 44316510-6 

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 23.03.2023, 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 

22.03.2023 , ora 12ºº. 

2. Obiectul contractului 

2.1 Tip contract: 

Lucrări   ☐; 

Produse  ☒; 

Servicii  ☐; 

2.2 Denumire contract:  
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“Feronerie și alte materiale reparații  "– FICPM, invitația nr.9041/20.03.2023, CPV 44316510-6 

Descrierea contractului 

Lot unic “ Feronerie și alte materiale reparații  "– FICPM, CPV: 44316510-6 

Nr. 

crt 

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

1. 44521110-2 Broasca incastrata pentru cilindru usa,  2 bolturi, 40 x 90 mm; 

cu montaj incastrat si finisaj zincat, are dimensiunile exterioare 

240 x 65 mm. Aceasta broasca are doua bolturi si se potriveste 

pentru cilindru. 

Dimensiuni (mm) 240x65 

Backset (mm) 40 

Interax (mm) 90 

Finisaj zincat 

Tip incastrata 

Numar bolturi 2 

Cod Produs: 6025116 sau echivalent 

buc 10 

2. 44521110-2 Broasca incastrata pentru usa de interior, 40 x 90 mm + 2 chei zincate; 

cu finisaj zincat, are carcasa confectionata din otel presat si placa frontala din otel, cu 

marginile rotunjite, fiind destinata usilor de interior. 

Aceasta este prevazuta cu: 

bolt cu arc, reversibil, din aliaj zincat; 

contraplaca plata din otel; 

patrat de 8 mm; 

interax de 90 mm; 

doua chei. 

Dimensiuni (mm)  65x240 

Backset (mm) 40 

Interax (mm) 90 

Finisaj zincat 

 Cod Produs: 6042809 sau echivalent 

buc 5 

3. 44521110-2 Broasca incastrata pentru usi din aluminiu,  

Kale K-153, 85 x 35 mm,  

confectionata din otel si are finisajul cromat, fiind destinata usilor din aluminiu. 

Produsul are backset de 35 mm si interax de 85 mm. 

Setul contine incuietoare si contraplaca. 

Utilizare :pentru usi din aluminiu 

Material :otel, plastic 

Materiale parti componente: carcasa: otel galvanizat si 

plastic, limba: otel, bolt: otel 

Backset (mm) 35 

Interax (mm) 85 

Finisaj crom 

Setul contine contralaca + incuietoare 

Numar bolturi 1 

Cod Produs: 6005612 sau echivalent 

buc 10 

4. 44521110-2 Broasca ingropata pentru usa interior, Yale Y3 SGI, 43 x 54 mm,  

confectionata din otel si se utilizeaza la usile de interior din 

lemn.Aceasta este prevazuta cu:backset 43 mm; 

interax 54;placuta frontala;limba si zavor; holtzsuruburi. 

Dimensiuni (mm)  240x100x25 

Backset (mm) 43 

Interax (mm) 54 

Finisaj maro 

Cod Produs: 6000044 sau echivalent 

buc 5 

5. 44316510-6 Maner usa interior, cu sild, tip Urbis, pentru cilindru,  

CS 90 mm, maro, 230 x 100 x 50 mm,  

Utilizare usi interior, Finisaj maro 

Dimensiuni LxlxG (mm) 230 x 100 x 50 

Tip interior 

Distanta intre axe (mm) 90 

Alte caracteristici pentru cilindru 

Cod Produs: 6000080 sau echivalent 

buc 10 

6. 44316510-6 Maner usa interior, cu sild, tip Urbis, pentru cheie,  

A 90 mm, maro, 230 x 100 x 50 mm,  

Utilizare usi interior; Finisaj maro 

Dimensiuni LxlxG (mm) 230 x 100 x 50 

Tip interior 

Distanta intre axe (mm) 90 

Alte caracteristici pentru cheie 

buc 5 



Cod Produs: 6000079 sau echivalent 

7. 44316510-6 Maner usa exterior, tip Safir, cu arc, pentru cilindru, maro,  

85 mm, 230 x 25 mm; 

Manerele sunt prevazute cu arc si au latimea de 25 mm si 

distanta dintre axe de 85 mm. 

Setul cuprinde doua manere de culoare maro. 

Materialul din care este realizat (corp turnat din aluminiu) 

Dimensiuni Lxl (mm) 230x25 

Distanta intre axe (mm) 85 

Cod Produs: 6038701 sau echivalent 

buc 5 

8. 44316510-6 Maner usa interior, cu sild, Urbis 663, pentru cilindru, maro, 

CS 54 mm, 230 x 100 x 50 mm  

Utilizare  usi interior 

Finisaj maro 

Dimensiuni LxlxG (mm) 230x100x50 

Tip interior 

Distanta intre axe (mm) 54 

Alte caracteristici  pentru cilindru 

Cod Produs: 6012238 sau echivalent 

buc 5 

9. 

 

44316510-6 Maner fereastra Safir alb 

realizat din aluminiu si este destinat ferestrelor din PVC. 

Culoare alb 

Material aluminiu 

Alte caracteristici  2 suruburi montaj + patrat 

Batanta Da 

Utilizare fereastra 

Cod Produs: 6039147 sau echivalent 

buc 15 

10. 44316510-6 Amortizor usa, hidraulic,  maro, 60-85 kg 
Amortizorul inchide usa cu 2 viteze diferite. Viteza in prima sectiune poate fi controlata 

din surubul de ajustare a vitezei iar viteza din a doua sectiune, din surubul de ajustare. 

Reducerea vitezei se obtine prin strangerea suruburilor iar marirea vitezei se face prin 

desfacerea suruburilor 

Culoare maro 

Latime maxima usa (cm) 110 

Greutate maxima usa (kg) 85 

Utilizare usi interior 

Dimensiuni Lxlxh (mm) 223x44.5x72.5 

Forta 4 

Tip hidraulic 

Cod Produs: 6039500/6029787     sau echivalent 

buc 14 

11. 44522400-9 Cilindru de siguranta centrat, alama natur, standard 3 chei,  

L70 35 x 35 mm UNI 

Cilindrul de siguranta centrat L70 are culoarea natur si este confectionat din alama. Setul 

include 3 chei.Este prevazut cu paleta tip UNI.  

Poate fi folosit pentru usi de interior si exterior. 

Material,  alama 

Materiale parti componente: arcuri inoxidabile, piese sinterizate 

Utilizare :usi interior/exterior 

Dimensiuni (mm) L70 35/35 

Finisaj alama natur 

Accesorii incluse :surub montaj m5x60 

Alte caracteristici :standard 3 chei 

Cod Produs: 6002553 sau echivalent 

buc 20 

12. 44522400-9 Cilindru de siguranta centrat, alama natur, standard 3 chei,  

L80 40 x 40 mm UNI; 

Cilindrul de siguranta centrat L80 are culoarea aurie si este 

confectionat din alama. Setul include 3 chei. 

Este prevazut cu paleta tip UNI.  

Poate fi folosit pentru usi de interior si exterior. 

Material alama;  

Materiale parti componente,arcuri inoxidabile, piese sinterizate; 

Utilizare  usi interior/exterior 

Dimensiuni (mm)  L80 40/40 

Finisaj alama natur;  

Accesorii incluse:surub montaj m5x60 

Alte caracteristici , standard 3 chei 

Cod Produs: 6002600 sau echivalent 

buc 20 

13. 42675000-8 Disc debitare metale, Bosch Expert for Metal, 125 x 22.23 x 1.6 mm buc 5 



Diametrul discului este de 125 mm, in timp ce diametrul alezajului este de 22.23 mm. 

Are o grosime de 1.6 mm. 

Compatibilitate polizor unghiular 

Prelucreaza metale 

Diametru (mm) 125 

Diametru alezaj (mm) 22.23 

Grosime (mm) 1.6 

Cod Produs: 1007118 sau echivalent 

14. 42675000-8 Disc debitare cu degajare, pentru metale, Bosch Expert for Metal, 

 230 x 22.23 x 2.5 mm 

Acest disc se utilizeaza impreuna cu polizorul unghiular pentru debitarea metalelor 

feroase. 

Compatibilitate polizor unghiular 

Prelucreaza metale 

Diametru (mm) 230 

Diametru alezaj (mm) 22.23 

Grosime (mm) 2.5 

Cod Produs: 7005623 sau echivalent 

buc 5 

15. 44512910-4 Burghiu beton, SDS Plus-1, Bosch, 6 x 100 x 160 mm; 

pentru gaurire cu percutie in zidarie si beton, pentru toate ciocanele 

rotopercutoare cu sistem de prindere SDS-plus. 

Acesta are diametrul de 6 mm, lungimea activa de 100 mm si lungimea 

totala de 160 mm. 

Compatibilitate masina de gaurit, masina de gaurit/insurubat 

Utilizare  gaurire cu percutie 

Tip prindere SDS Plus 

Lungime activa (mm) 100 

Lungime totala (mm) 160 

Cod Produs: 1038174 sau echivalent 

buc 3 

16. 44512910-4 Burghiu beton, SDS Plus-1, Bosch, 8 x 100 x 160 mm 

pentru gaurire cu percutie in zidarie si beton, pentru toate ciocanele rotopercutoare cu 

sistem de prindere SDS-plus. Acesta are diametrul de 8 mm, lungimea activa de 100 

mm si lungimea totala de 160 mm. 

Compatibilitate masina de gaurit, masina de gaurit/insurubat 

Utilizare gaurire cu percutie 

Tip prindere SDS Plus 

Lungime activa (mm) 100 

Lungime totala (mm) 160 

Cod Produs: 1038175 sau echivalent 

buc 3 

17. 44512910-4 Burghiu beton, SDS Plus-1, Bosch, 10 x 100 x 160 mm 

pentru gaurire cu percutie in zidarie si beton, pentru toate ciocanele rotopercutoare cu 

sistem de prindere SDS-plus. Acesta are diametrul de 10 mm, lungimea activa de 100 

mm si lungimea totala de 160 mm. 

Compatibilitate masina de gaurit, masina de gaurit/insurubat 

Utilizare gaurire cu percutie 

Tip prindere  SDS Plus 

Lungime activa (mm) 100 

Lungime totala (mm) 160 

Cod Produs: 1038150 sau echivalent 

buc 3 

18. 44531300-4 Surub autoforant pentru lemn, din otel, zincat alb, cu cap bombat, amprenta 

Phillips, PH 2, Friulsider, 3.5 x 22 mm 

surub cu cap bombat, realizat din otel, cu finisaj zincat alb. 

Acesta are diametrul de 3.5 mm, lungimea de 22 mm si amprenta Phillips, PH 2. 

Tratament termic cementare 

Acoperire zincat alb 

Diametru (mm) 3.5 

Lungime (mm) 22 

Diametru cap (mm) 6.9 

Inaltime cap (mm) 2.6 

Amprenta surub PH 2 

Cod Produs: 1029069 sau echivalent 

buc 200 

19. 44531300-4 Surub pentru lemn, autofiletant, din otel, cap inecat, amprenta T-

STAR, Spax, 4.5 x 30 mm 

Surubul pentru lemn, autofiletant, de la Spax, are un design special 

conceput pentru fixarea sigura a structurilor din lemn.Acesta este 

fabricat din otel, are acoperire WIROX (protectie ridicata impotriva 

coroziunii) si dimensiunile 4.5 x 30 mm. Capul surubului este inecat si 

are amprenta T-STAR. 

Material otel 

buc 200 



Tip cap inecat 

Lungime (mm) 30 

Lungime filet (mm)  17 

Diametru (mm) 4.5 

Diametru cap (mm)  20 

Amprenta surub T-STAR 

Acoperire WIROX 

Cod Produs: 1069016 sau echivalent 

20. 44531300-4 Diblu universal din nylon, cu surub cu cap inecat, Friulsider TSS, 6 x 40 mm; 

Diblul universal TSS este realizat din nylon, are o lungime de 40 mm si un diametru de 

6 mm.Este insotit de un surub cu cap inecat, filetat partial, realizat din otel zincat alb cu 

lungimea 45 mm. 

Material nylon 

Surub inclus da 

Diametru (mm) 6 

Lungime (mm) 40 

Diametru surub (mm) 3.8 

Lungime surub (mm) 45 

Cod Produs: 4006688 sau echivalent 

buc 200 

21. 44531300-4 Diblu universal din plastic, cu surub cu cap inecat, Friulsider FMXP, 8 x 52 mm; 

onfectionat din material plastic, poate fi utilizat in materiale precum: 

beton, piatra, caramida, gips, BCA.Acesta este dimensiunile de 8 x 52 

mm si este prevazut cu surub cu cap inecat, cu dimensiunea 5 x 60 mm. 

Utilizare beton, piatra, caramida, gips, BCA 

Material plastic 

Surub inclus da 

Diametru (mm) 8 

Lungime (mm) 52 

Diametru surub (mm) 5 

Lungime surub (mm) 60 

Cod Produs: 1031838 sau echivalent 

buc 200 

22. 24911200-5 

 

Aracet pentru lemn,  interior, 0.5 KG 

aracet pe baza de poliacetat de vinil in dispersie apoasa, plastifianti, extenderi si aditiv. 

Poate fi utilizat pentru lipirea lemnului, hartiei, textilelor. Produsul poate fi utilizat ca 

atare sau se dilueaza cu apa potabila. 

Cod Produs: 5009525 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: 

5.816,00 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:  

Finantare de bază 

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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