
 

 

Nr.10.000.27.03.2023 

 

 

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 : 

 “Articole sanitare "– FICPM, invitația nr.10.000/27.03.2023, 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 30.03.2023, ora 1100. 

Acestea vor avea denumirea :“ Articole sanitare "– 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 30.03.2023, 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 

29.03.2023 , ora 12ºº. 

2. Obiectul contractului 

2.1 Tip contract: 

Lucrări   ☐; 

Produse  ☒; 

Servicii  ☐; 
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2.2 Denumire contract:  

“Articole sanitare "– FICPM, invitația nr. 10.000/26.07.2023, CPV 44411000-4 

Descrierea contractului 

Lot unic  :“ Articole sanitare"– FICPM, CPV : 44411100-4 

Nr. 

crt 

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

1. 44411000-4 Baterie baie pentru lavoar, tip Smart ZS54803-323, montaj stativ, 

monocomanda, finisaj cromat,  
Material:alama 

Tip comanda:monocomanda 

Tip maner:decupat 

Accesorii incluse :ventil 

Racord alimentare:3/8'' x 40 cm 

Dimensiune cartus:35 mm 

Tip actionare:cartus ceramic 

Orificii pentru montare:1 

Accesorii:pop-up din ABS, racorduri din otel inoxidabil, aerator Neoperl 

Accesorii incluse :Da 

cod produs:3026352 sau echivalent  

buc 10 

2. 

 

 

44411100-5 Robinet de trecere cu bila tip Remer 368FF12, alama, filet 

interior-interior, 1/2", maner fluture,realizat din alama, fiind 

destinat pentru utilizarea in sistemele de alimentare cu apa 

calda sau rece. Acesta are filet tip interior - interior cu 

dimensiunea racordului de 1/2 inch si permite inchiderea prin 

actionarea manerului tip fluture. 

Racord (inch):1/2 

Tip filet:interior - interior 

Temperatura maxima de lucru (°C) :120 

cod produs:2001831 sau echivalent 

buc 20 

3. 44411100-5 Robinet de trecere cu bila tip Remer 368MF12, filet exterior-interior, 1/2 ", 

maner fluture, dispune de inchidere cu bila, mod de actionare tip fluture si filet 

interior- exterior 1/2". Acest robinet de trecere este recomandat pentru 

instalatiile termice sau sanitare, de apa calda sau rece. 

Material :alama 

Inchidere:bila 

Tip maner:fluture 

Racord (inch):1/2 

Tip filet:exterior - interior 

Temperatura maxima de lucru (°C) 120 

cod  produs:2006932 sau echivalent 

buc 10 

4. 44411100-5 Robinet dublu serviciu tip Fratelli Fortis, pentru instalatii termice sau sanitare, 

2070 , D 1/2",dispune de maner de actionare din metal acoperit cu plastic rosu, 

corp din  alama si filet exterior de 1/2".Acest robinet este recomandat pentru 

instalatiile termice sau sanitare, de apa calda sau rece, ca armatura de inchidere. 

Material:Alama 

Inchidere:sfera 

Tip maner:Aluminiu 

Presiune maxima de lucru 20 bar (pana la 100 °C): 

Racord (inch):1/2 

Temperatura maxima de lucru (°C) :100 

cod  produs:2006769 sau echivalent 

buc 30 

5. 44411700-1 Capac WC din polipropilena, tip Unic 40301, alb, inchidere standard,  

395 x 480 mm, 

Material :polipropilena 

Culoare :alb 

Forma ovala 

Inchidere standard 

Adancime (mm) 480 

Distanta intre gauri 195 

Latime (mm) 395 

Sistem de fixare inclus 

buc 15 



cod produs:3000242 sau echivalent 

6. 44164310-3 Ventil, tip Eurociere 8056/V, cu sifon, dop, 1"1/4, 

Ventilul are dimensiunea 1"1/4, este prevazut cu dop si sifon 

flexibil. Iesirea are diametrul de 32-40 mm 

Material :pp + PVC + inox 

Dimensiune racord:1 1/4  

Diametru scurgere (mm):32-40 

Sifon flexibil 

Pachetul include:ventil, dop si sifon 

cod produs: 3014028 sau echivalent 

buc 35 

7. 44167100-9 Racord flexibil apa, EPDM + tresa metalica, cu protectie PVC, 1/2" - 3/8 ", 
L 500 mm 

Racordul flexibil se utilizeaza in alimentarea cu apa, este realizat din tresa 

metalica cu insertie rosu-albastru, furtun interior din EPDM si este prevazut cu 

protectie PVC transparenta 

diametrul interior Ø 9 mm; 

diametrul exterior Ø 14 mm; 

racord: 1/2" - 3/8"; 

lungime: 500 mm; 

presiune nominala: 6 bar; 

presiune maxima: 9 bar; 

temperatura maxima: 90°C; 

unghi maxim de indoire de 90°; 

raza minima de indoire de 35÷45 mm. 

Material EPDM + tresa metalica + protectie PVC 

Racord (inch) 1/2 - 3/8 

Diametru (mm) 9 

Lungime (mm) 500 

Presiune maxima de lucru (bar) 6 

Temperatura maxima de lucru (°C) 90 

Cod Produs: 2013475 sau echivalent 

buc 10 

8. 44167100-9 Racord flexibil apa, EPDM + tresa metalica, cu protectie PVC,1/2" - 1/2 ",  
L 500 mm 

Racordul flexibil se utilizeaza in alimentarea cu apa, este realizat din tresa 

metalica cu insertie rosu-albastru, furtun interior din EPDM si este prevazut cu 

protectie PVC transparenta 

diametrul interior Ø 9 mm; 

diametrul exterior Ø 14 mm; 

racord: 1/2" - 1/2"; 

lungime: 500 mm; 

presiune nominala: 6 bar; 

presiune maxima: 9 bar; 

temperatura maxima: 90°C; 

unghi maxim de indoire de 90°; 

raza minima de indoire de 35÷45 mm. 

Material EPDM + tresa metalica + protectie PVC 

Racord (inch) 1/2 - 1/2 

Diametru (mm) 9 

Lungime (mm) 500 

Presiune maxima de lucru (bar) 6 

Temperatura maxima de lucru (°C) 90 

Cod Produs: 2013448 sau echivalent 

buc 10 

9. 44167100-9 Racord WC flexibil, tip Komfort C97, 280 - 550 mm, 

ecomandat pentru a conecta vasul WC la conducta de scurgere. 

Acesta este confectionat din polipropilena si are o lungime 

reglabila intre 280 si 550 mm. 

Setul de livrare include racord si garnitura. 

Material :polipropilena 

Diametru (mm):80 - 110 / 100 - 120 

Alte caracteristici :flexibil 

Pachetul include:cot, garnitura 

cod produs:3032089 sau echivalent 

buc 5 

https://www.dedeman.ro/ro/ventil-eurociere-8056/v-cu-sifon-dop-1-1/4/p/3014028


10. 44612100-4 Butelie gaz, tip Providus, 190 g ,amestec special de butan si propan si este 

prevazuta cu un sistem ILL. 

Sistemul ILL (Internal Leakage Limiter) este un limitator intern 

al scurgerilor de gaz, in cazul in care butelia de gaz este 

deconectata accidental de la consumator inainte de a fi golita. 

Aceasta butelie poate fi folosita impreuna cu echipamente de 

lipire care utilizeaza butelii prin strapungere. 

cod produs 1019724: sau echivalent 

buc 5 

11. 24590000-6 Chit bicomponent universal, tip Poxilina 10 minute, 250 g 

adeziv cu caracteristici excelente pentru etansarea si umplerea partilor lipsa ale 

diverselor materiale; 

se aplica la rece, cu usurinta unei plastiline, intarindu-se 

precum un metal; 

dupa o ora poate fi prelucrat mecanic prin: pilire, taiere, 

gaurire; 

nu se contracta si nu se dilata; 

este un bun izolator electric; 

nu contine solventi; 

se poate aplica in straturi de orice grosime; 

are o buna rezistenta chimica;  

nu se degradeaza si nu se corodeaza in timp; 

are o buna rezistenta la temperatura pana la 120ºC; 

nu este afectat de frig si apa. 

Cod Produs: 5004510 sau echivalent 

buc 1 

12. 24590000-6 Silicon sanitar, transparent, tip Bison, interior / exterior, 280ml, pentru 

aplicatii sanitare si ceramice, lipirea imbinarilor intre placi (faianta) si cada, dus, 

bazin.Compozitie material:cauciuc siliconic,Culoare:transparent 

Aplicare :cu pistolul pentru silicon 

Temperatura de lucru (grade C):5 - 40 

Timp de punere in opera (min):10 - 30 

Tip ambalare:cartus plastic 

Cantitate:280 ml 

cod produs:  5000171 sau echivalent  

buc 5 

13. 42924310-5 Pistol silicon,tip  Lumytools LT09150, aluminiu  

prevazut cu maner de aluminiu, si lungimea de 225 milimetri 

 

 

Cod Produs: 5014207 sau echivalent 

buc 1 

14. 44167300-1 Niplu fonta zincata, FE, 1/2", 280, destinat realizarii conexiunilor si diferitelor 

trasee ale instalatiilor sanitare sau termice si de gaz, dupa 

caz.Acesta are filet tip exterior - exterior si dimensiunea 

racordului de 1/2 inch.  

Racord (inch):1/2;Material :fonta;Culoare:gri;Finisaj:zincat 

Diametru (mm) 20;Tip filet :exterior 

cod produs:2000262  sau echivalent 

buc 20 

15. 44167300-1 Mufa fonta zincata, FI - FI, 1/2", 270 realizata din fonta zincata, cu filet 

interior, fiind recomandata pentru instalatiile termice si sanitare datorita 

proprietatii sale anticorozive. Acest accesoriu are rolul de a 

imbina tevi cu diametrul de 1/2 inch, pentru a asigura 

continuitate instalatiei. Montarea se realizeaza usor si rapid, 

prin infiletare. Racord (inch):1/2 ;Material:fonta ;Culoare :gri 

;Finisaj :zincat;Diametru (mm):20;Tip filet:interior - interior 

cod produs:2000188  sau echivalent 

buc 10 

16. 44167300-1 Cot fonta zincata, FI - FE, 1/2", 90 grade , destinat pentru 

realizarea conexiunilor si diverselor trasee in instalatiile sanitare 

si termice.Acesta are filet tip interior - exterior, dimensiunea 

racordului 1/2 inch si permite realizarea imbinarilor sub un unghi 

de 90 grade. Racord (inch):1/2 Material:fonta; Culoare:gri; 

Finisaj:zincat; Diametru (mm):20; Tip filet:interior - exterior 

cod produs:2000030  sau echivalent 

buc 10 



17. 44167300-1 Dop fonta zincata ½”290, realizat din fonta zincata, cu filet 

exterior, fiind recomandat pentru instalatiile termice si sanitare 

datorita proprietatii sale anticorozive. Acest accesoriu are rolul 

de a astupa tevi sau fitinguri cu diametrul de 1/2 inch. Montarea 

se realizeaza usor si rapid, prin infiletare. 

Racord (inch):1/2 ;Material :fonta; Culoare:gri;Finisaj :zincat 

Diametru (mm):20 

cod produs:2000183 sau echivalent 

buc 10 

18. 44321000-6 Cablu pentru desfundat canale, D 10 mm, 15 ml; 

Cablul este destinat desfundarii canalelor si este prevazut cu maner (pentru 

rotire). 

Acesta este metalic, are diametrul de 10 mm si lungimea de 15 ml. 

Lungime (m) 15 

Diametru (mm) 10 

Utilizare  Desfundat canale 

Cod Produs: 7002702 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: 

3.982,00 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:  

Finanțare 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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