
 

 
 
Nr. înregistrare: 185/27.03.2018 
 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
 

Facultatea de Construcții și Instalații invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea 
contractului de achiziție publică pentru “Materiale contract cercetare PN-III nr. 146CI/2017” 

 
1. Informații generale 

 

1.1 Achizitor 

Denumirea:  Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași 
Facultatea de Construcții și Instalații 

Adresa:   Iași, Str. Prof. dr. doc. D. Mangeron nr. 1 
Responsabil achiziție:  Ing. Cezar Herța 

Telefon: 0745867222 
Email: cherta@tcm.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 www.e-licitatie.ro până pe data de 04.04.2018, ora 12:00 și vor 
avea codul CPV indicat la punctul 2.3 din Invitatia de participare, publicată și pe site-ul 
universității www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice. 

 
1.4 Modul de elaborare a ofertei 

 Propunerea tehnico-financiară 
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta să respecte în totalitate 
cerințele prevăzute la punctul 2.3 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 trebuie să îndeplinească în totalitate specificaţiile tehnice minime obligatorii, 
după cum au fost acestea stabilite în prezenta Invitație de participare. 
 
Prețul va include și transportul la destinația de livrare. 

   
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 

 
2. Obiectul contractului 

 

2.1 Tip contract: 

Lucrări  ☐; 

Produse ; 

Servicii ☐; 

 

2.2 Denumire contract: „Materiale contract cercetare PN-III nr. 146CI/2017” 
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2.3 Descrierea contractului: 

 

Nr. 

Crt. 
Cod CPV Produs/Specificaţii tehnice minime obligatorii UM 

Canti-

tate 

1.  42124290-3 Ansamblu hidraulic – pompă centrifugală de înaltă presiune WILO – MVI 

121/PN25-3  

Tipul pompei: cu un singur rotor 

Temperatura max. a fluidului: 120 0C 

Debit: 0,317 mc/h 

Înălțime de pompare: 201 m 

NPSH: 1.15 

Indicele minim de energie(MEI): >=0,10 

Greutate: 44.4 kg 

Înălțime: 968 mm 

buc 1 

2.  42124290-3 Motor – pompă centrifugală de înaltă presiune WILO – MVI 121/PN25-3 

Puterea nominală: 2,2 kW 

Viteza nominală: 2900 1/min 

Tensiune nominală: 3-400 V, 50 Hz 

Intensitate maximă: 4,5 A 

Toleranța permisă a tensiunii: +/-10% 

buc 1 

3.  42124290-3 Cutie borne – pompă centrifugală de înaltă presiune WILO – MVI 

121/PN25-3 

Clasa de protecţie: IP55 

buc 1 

4.  39715210-2 Centrală termică electrică - 8kW 

Temp.max.pe circ.de încălzire: 85 0C  

Pres.max.pe circ.de încălzire: 3 bar 

Alimentare cu energie electrică: 230/50V/HZ 

Curent nominal: 34.8 A 

Curent nominal fuzibil: 40 A 

Secțiune conductori: 3*6 mmp 

Grad de protecție: IP 21 

Nivel de putere acustică: 41 dB 

Capacitate vas de expansiune: 6l 

buc 1 

5.  30125110-5 Set tonere compatibil Brother format din: 
 Toner compatibil Brother TN-241BK, 2500 pag, black, Cod Produs: 

br-240132: 1 buc 
 Toner compatibil Brother TN-241C, 1400 pag, cyan; Cod Produs: 

br-240133: 2 buc 
 Toner compatibil Brother TN-241M, 1400 pag, magenta; Cod 

Produs: br-240134: 2 buc 
 Toner compatibil Brother TN-241Y, 1400 pag, yellow; Cod Produs: 

br-240135: 2 buc 

set 1 

Calitatea produselor solicitate reprezintă cerințe minimale, operatorii economici pot depune oferte cu 

produse echivalente care să satisfacă aceste condiții („sau echivalent”). 

 

2.4 Termen de livrare: 10 zile de la data semnării contractului de către ambele părți 

 

2.5 Sursa de finanțare: contract cercetare PN-III nr. 146CI/2017 

 

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. 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 contractului de achiziție, facturii fiscale 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. Cezar Herța 
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